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Abstrak 

Mufidatur Rasyidah. 2018, Implementasi Program Wajib Puasa Sunah Kamis Di Akhir 

Bulan Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Siswa Di SMA PSM Kota 

Madiun Tahun Pelajaran 2017-2018. Skripsi Jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. 

Mukhibat, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Puasa sunah Kamis, Kecerdasan Spiritual 

 Penelitian ini di latar belakangi oleh kenyataan yang sekarang ini bahwa semakin 

rusaknya moral anak bangsa dikarenakan adanya pengaruh globalisasi. Etika dan moral 

anak bangsa semakin menurun, karakter spiritual semakin hilang penyebabnya adalah 

karena kurang berhasilnya penanaman pendidikan moral, karaktek dan spiritual. Dengan 

keadaan yang demikian manusia  semakin membutuhkan spirtualitas sebagai dasar untuk 

memberikan jawaban secara lebih komprehensif terhadap krisis kehidupan yang dihadapi. 

 Melihat kondisi di atas sekolah SMA PSM kota Madiun mempunyai program 

kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual melalui program puasa sunnah Kamis. 

Apa yang dilakukan SMA PSM kota Madiun nampaknya sangat relevan dengan kondisi 

yang saat ini dengan tujuan untuk membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian, setelah melakukan pengumulan data dan analisis data dapat 

disimpulkan: 1) Program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan di SMA PSM kota 

Madiun bertujuan sebagai berikut Untuk meminimalisir perbuatan negatif yang dilakukan 

siswa-siswi mereka. Diharapkan dengan adanya program puasa sunnah Kamis mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual setiap siswa-siswi dan juga mampu memberikan 

dampak yang positif di perilaku setiap siswa-siswi SMA PSM kota Madiun. Program 

puasa sunah Kamis ini merupakan suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap satu 

bulan sekali di akhir bulan yang mana kegiatan tersebut diikuti siswa-siswi kelas X, XI, 

XII beserta guru dan karyawan. Kegiatan ini sudah berlangsung tiga tahun. 2) Dampak 

dari dilaksanakannya program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual terlihat dari beberapa sikap siswa, antara lain mereka 

bersikap jujur disetiap perbuatan mereka, bersikap rendah hati dalam membantu guru dan 

teman, lebih bersikap disiplin di kelas maupun di luar kelas, mampu bersikap sabar di 

saat menjalankan ibadah puasa sunah Kamis dan saat mereka menjalankan acara berbuka 

puasa, siswa juga mampu bersikap fleksibel pada setiap orang yang ada di sekitar mereka. 



 

 

 



 

 

 
 

  

  



 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

Bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 

A. Latar Belakang 

Kata puasa berasal dari kata bahasa Arab dari akar sa-wa-ma yang secara tata 

bahasa berarti menahan, berhenti atau diam, tidak melakukakan aktifitas. Manusia 

yang berusaha menahan diri dari kegiatannya disebut orang yang berpuasa.
1
 Walapun 

pengertian secara bahasa demikian, namun puasa yang dimaksud tidak hanya sekedar 

menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang sifatnya dzahir saja, lebih dari 

itu puasa berarti menahan diri dalam arti yang sangat luas, yakni menjaga seluruh 

anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat-Nya. Oleh karena itu 

puasa merupakan tangga takwa bagi orang-orang ahlul ma’rifah puasa juga 

menghindarkan diri dari memikirkan selain-Nya. Puasa merupakan tangga takwa bagi 

orang-orang yang beriman, hal ini sudah ada dalam firman Allah Swt dalam al-Quran 

surah Baqarah: 183 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas 

kamu berpuasa (shiya>m), sebagaimana diwaajibkan atas orang-orang sebelum kamu 

agar kamu bertakwa”. Dalam ayat tersebut tujuan dari disyariatkan berpuasa adalah 

agar manusia bertakwa karena dengan bertakwa, perkara akhlak dan moralitas umat 

menjadi tertata, sehingga terhindar dari keruntuhan, kerusakan maupun penyimpangan. 

Puasa mempunyai dua makna dari segi medis dan nonmedis. Dari segi medis 

puasa mampu menjadikan tubuh menjadi lebih sehat, dan bagi kesehatan fisik fungsi 
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puasa sebagai terapi penyembuhan penyakit. Para dokter dan pakar kesehatan di 

negara-negara maju telah membuktikan fakta ini. Karena itu, mereka menyarankan 

kepada sekian banyak pasien untuk berpuasa dalam rangka menyembuhkan 

penyakitnya. Dokter dan pakar kesehatan nonmuslim pun seperti Delore dan lainnya 

menganjurkan agar turut serta berpuasa. Dalam dunia modern, dikenal istilah diet atau 

berpantangan dari makanan tertentu (alhiyamah) dan ini tidak lain merupakan 

formulasi dari puasa.
2
 Dari segi nonmedis puasa mampu mencerdaskan otak manusia. 

Puasa tidak melemahkan fisik seseorang atau menyebabkan seseorang menjadi 

kekurangan gizi. Puasa justru dapat menghidupkan pikiran dan meningkatkan 

kecerdasan. Didalam hikmah disebutkan “barangsiapa lapar perutnya maka menjadi 

besarlah pikirannya dan menjadi cerdaslah hatinya”.
3
 Selain itu puasa mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ).
4
 

Hubungan antara puasa dan kecerdasan spiritual sudah dibuktikan Syekh Az-

zarnuji dalam karyanya Ta’limu al-Muta’allim yang terkenal didunia pesantren yang 

menyatakan para penuntut ilmu seharusnya melakukan puasa karena dengan puasa 

otak akan terpacu untuk berkonsentrasi dan menjadikan anggota tubuh tidak malas 

menjalankan ibadah.
5
  

Melihat pentingnya kecerdasan spiritual dalam proses pendidikan maka sekolah 

mempunyai program wajib puasa sunah kamis yang dilaksanakan setiap satu bulan 

sekali diakhir bulan, program puasa sunah dirancang oleh pihak sekolah dikoordinatori 

oleh kepala sekolah dan guru PAI, dan program puasa sunah ini diikuti oleh seluruh 

siswa-siswi kelas satu sampai kelas tiga. Bagi siswa-siswi yang tidak mengikuti 

program kegiatan puasa sunah ini dengan sengaja maka akan mendapatkan sanksi 
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yang sudah ditetapkan pihak sekolah. Berkaitan dengan itulah maka nampaknya 

program wajib puasa sunah kamis yang dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun layak 

untuk dikaji lebih jauh. 

Dari hasil penelitian awal, bahwa siswa-siswi SMA PSM kota Madiun yang 

bertepat di Jln.Panglima Sudirman 90 B, adalah salah satu sekolah yang pertama kali 

mengadakan program wajib puasa sunah Kamis yang ditingkat SMA se-kota Madiun, 

karena meskipun hukumnya sunah tetapi pihak sekolah mewajibkan bagi siswa-

siswinya untuk melaksanakan puasa sunah setiap hari Kamis setiap satu bulan sekali. 

Para  guru SMA PSM Madiun pun memaparkan mengenai peraturan pelaksanaan 

puasa sunnah Kamis yang dilakaukan oleh para siswa, bahwasannya dapat 

memberikan suatu sugesti yang baik kepada siswa, karena puasa mengandung salah 

satu faktor untuk melatih dirinya dalam pembiasaan ibadah dalam sehari-hari, selain 

itu juga melatih semua orang menuju dalam kesabaran, kejujuran dan mencegah 

kepada kemaksiatan dan lain-lain. Oleh karena itu pihak sekolah mewajibkan puasa 

sunnah kepada siswa-siswinya dengan baik. Selain itu puasa sunnah dapat menutupi 

kekurang amal-amal ibadah yang tertinggal. 

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji secara 

lebih mendalam bagaimana puasa dijadikan media bagi sekolah untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual bagi siswa. Dengan adanya kegiatan tersebut penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul: IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB 

PUASA SUNAH KAMIS DI AKHIR BULAN DALAM MENINGKATKAN 

KECERDASAN SPIRITUAL SISWA DI SMA PSM KOTA MADIUN TAHUN 

PELAJARAN: 2017-2018 

 

B. Fokus Penelitian 



 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan agar tidak terjadi 

penyimpangan terhadap objek penelitian sebagaimana tujuan awal penelitian ini, maka 

perlu adanya fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah implementasi 

program wajib puasa sunah Kamis yang dilaksanakan setiap akir bulan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMA PSM kota Madiun  

 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan program kegiatan puasa sunah Kamis yang 

dilaksanakan siswa di SMA PSM Kota Madiun? 

2. Bagaimana dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa di SMA PSM kota Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini, tujuan 

pembahasan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan latar belakang pelaksanaan  program kegiatan puasa sunah 

Kamis yang dilaksanakan siswa di SMA PSM kota Madiun 

2. Untuk mengetahui dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa di SMA PSM kota Madiun 

 

E. Manfaat Penelitian 



 

 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai 

manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi kontribusi ilmiah 

terhadap referensi dalam kecerdasan spiritual, yang di implementasikan dalam 

program wajib puasa sunah Kamis pada akhir bulan di SMA PSM kota Madiun.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

 Penelitian ini sangatlah penting karena berangkat dari alasan pemilihan 

judul tersebut yang menjadi keinginan peneliti akan terjawab. Peneliti berharap 

mampu memberi solusi terhadap para siswa dengan program puasa sunah 

Kamis akan menambah kecerdasan spiritual. 

b. Bagi Siswa 

Dengan penelitian ini berharap siswa lebih giat lagi dalam melaksanakan 

puasa sunnahnya dan mempunyai rasa kepedulian lagi kepada sesama 

makhluknya. Serta mempunyai tingkah laku yang baik, jujur, disiplin, rendah 

hati, sabar, dan juga bisa bersikap flesksibel. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini diawali dengan halaman awal yang terdiri dari: halaman 

sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman persembahan, 

halaman pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi. 

Pembahasan skripsi penulis membagi dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri 

bab-bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan dalam 



 

 

kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. Sistematika pembahasan 

dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang 

ada di dalamnya. Skripsi ini terdiri dari 6 bab, adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberikan pola penilaian bagi keseluruhan skripsi yang meliputi: latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan telaah hasil penelitian terhadulu dan kajian teori. Dalam 

bab ini membahas tentang perbedaan mendasar antara peran teori dalam penelitian 

implementasi program wajib puasa sunah Kamis di akhir bulan dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa SMA PSM kota Madiun, dan bertolak dari data 

memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas atau pisau analisis dan berakhir 

dengan suatu teori. Teori penelitian tersebut ditulis berdasarkan data yang ditemukan 

melalui proses penelitian. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Dalam membahas tentang pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat deskripsi data. Dalam bab ini membahas tentang data umum dan 

data khusus. Data umum berisi diskripsi singkat profil sekolahan SMA PSM kota 

Madiun. Sedangkan data khusus berisi tentang temuan yang diperoleh dari 

pengamatan dan atau hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan 

rumusan masalah. Uraian ini terdiri dari atas paparan data yang ada dengan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. 



 

 

Bab kelima analisis data. Merupakan bab yang membahas tentang analisis data. 

Dalam bab ini berisi analisis tentang pelaksanaan program wajib puasa sunah Kamis 

yang dilaksanakan setiap akhir bulan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa 

SMA PSM kota Madiun. 

Bab keenam penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari yang berisi kesimpulan dan saran. 

  



 

 

BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

Bab ini dibahas tentang telaah hasil penelitian terhadulu dan kajian teori. Kajian 

teori berisikan tentang puasa, kecerdasan spiritual, urgensi puasa dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual. 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai puasa sunah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

bukanlah yang pertama kalinya, karena sebelumnya sudah ada beberapa penelitian 

yang membahas mengenai hal ini. Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan upaya 

meningkatkan kecerdasan spritual antara lain: Skripsi Umi Masitoh dengan judul 

Peranan Puasa Sunnah Senin Kamis Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Ummah Yogyakarta. Skripsi tersebut 

menjelaskan Puasa sunnah Senin Kamis memiliki peranan dalam meningkatkan  

kecerdasan spiritual. Peranan dari pelaksanaan puasa sunnah Senin Kamis dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual dapat dilihat melalui tercapainya nilai-nilai 

kecerdasan spiritual. Nilai-nilai kecerdasan spiritual yang digunakan adalah 

kemampuan bersikap fleksibel dan tanggap, memiliki kesadaran diri yang tinggi, 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mampu bersikap  jujur, sabar, dermawan, 

kasih/sayang, cinta damai, sederhana, dan memiliki empati.
6
 

Skripsi Mustaghfiroh dengan judul penelitiannya, Pengaruh Intensitas Puasa 

Senin Kamis Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Pondok Pesantren Daarun Najaah 

Jerakah Tugu Semarang. Skripsi tersebut mengambil metode penelitian kuantitatif, 
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dan dari hasil penelitian tersebut Adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  

(X)  intensitas puasa Senin Kamis terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok 

Pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang variabel (Y) dibuktikan dengan 

persamaan regresi Ŷ = 14,962 + 0,485 X dan hasil varian garis regresi = 18,908 > 

(0,05 ; 1, 58) =4,00 berarti signifikan dan = 18,908 > (0,01 ; 1, 58) = 7,08 berarti 

signifikan. Porporsi yang disumbangkan variabel X (intensitas puasa Senin Kamis) 

terhadap variabel Y (kecerdasan spiritual) adalah 24,6%. Sedangkan 75,4% yang 

lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain di luar penelitian ini.
7
 

Skripsi Puput Trisnawati dengan judul penelitiannya, Peran Guru Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorog. Skripsi tersebut menjelaskan tentang Peran guru 

sebagai motivator dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa melalui kegiatan 

keagamaan adalah memberikan motivasi dengan berbagai cara seperti bimbingan dan 

nasihat yang diberikan secara terus-menerus kepada siswa-siswi. Motivasi tersebut 

diberikan ketika kegiatan TPQ dengan cara memberi tahu siswa membawa al-Qur’an 

akan mendapatkan pahala, dan pemberian motivasi ketika sholat duha berjamaah 

dengan memberikan dorongan kepada anak-anak.
8
 

Skripsi Hidayatur Rotikah dengan judul penelitiannya Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Melalui Metode Tilawah One day One Juz (Studi Kontemporer 

di Komunitas ODOJ Kota Ponorogo. Skripsi tersebut menjelaskan tentang 

pelaksanaan metode ODOJ di Kota Ponorogo memberikan dampak positif bagi 

anggota ODOJ dan masyarakat Ponorogo. Metode ODOJ memberikan peran positif 
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2016), 66. 



 

 

yang sangat kuat untuk meningkatkan spiritual anggotanya. Bukan hanya 

membiasakan membaca al-Qur’an saja tapi setiap satu bulan sekali ada kegiatan kajian 

tafsir yang mengkaji seputar al-Qur’an, yang menjadikan salah satu perantara untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual anggotanya.
9
  

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian di atas, baik dari segi 

lokasi penelitian dan fokus penelitian meskipun penelitian di atas mengenai peranan, 

pengaruh dan meningkatkan kecerdasan spiritual. Penelitian ini difokuskan pada 

peningkatan kecerdasan spiritual siswa melalui program wajib puasa sunah Kamis, 

sehingga dengan adanya pelaksanaan program wajib puasa sunah Kamis diharapkan 

kecerdasan spiritual siswa semakin meningkat. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai 

penambah penelitian yang ada.   

 

B. Kajian Teori 

1. Puasa  

Puasa adalah terjemahan dari al-s }iya>m yang  kenal dari perintah al-Quran dan 

sunah, maknanya adalah meninggalkan dan menahan diri. Puasa adalah menahan 

dan mencegah diri dari melakukan hal-hal yang tidak dierbolehkan, meliputi 

keinginan perut dan syahwat, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak 

terbatas. Arti ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam ayat 26: 

“sesungguhnya aku bernazar shaum (bernazar menahan diri dan berbicara).” 

Menurut istilah agama Islam yaitu “menahan diri dari sesuatu yang 

membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam 
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matahari dengan niat dan beberapa syarat.”
10

 Maksudnya, Mariyam bernazar 

menahan diri dari berbicara, sesuai dengan apa yang disyari’atkan agama Bani Israil 

saat itu, sedangkan kata siya>m disebut oleh al-Quran beberapa kali, salah satunya 

dalam surat Al Baqarah ayat 183, “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas 

kamu berpuasa (siya>m), sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu 

agar kamu bertakwa”. Secara terminologi (syara’), puasa adalah menahan diri dari 

segala yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan 

niat tertentu dan syarat-syarat tertentu pula.
11

 

Puasa ditinjau dari tata cara pelaksanaannya memiliki empat hukum, yaitu 

wajib, sunah, makruh, dan haram.
12

 

a. Puasa wajib  

Puasa wajib adalah puasa yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, 

kecuali bila ada beberapa penyebab yang bisa membolehkan meninggalkannya, 

dan wajib menqodo’ bila penyebab itu telah hilang. Puasa wajib sendiri meliputi 

puasa ramadan, puasa nazar, puasa qada’, dan puasa kafarat. 

b. Puasa sunah 

Puasa sunah adalah puasa yang dilaksanakan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt, dengan imbalan yang lebih seperti firman Allah dalam hadis 

qudsi “Segala perbuatan anak Adam adalah haq mereka, kecuali puasa sunah. 

Karena, puasa itu hanya untuk-Ku dan aku akan memberi imbalan bagi yang 

melakukannya. Sedang puasa sunah meliputi, puasa Senin Kamis, sebagaimana 

yang terdapat dalam beberapa hadits yang membahas tentang puasa Senin 
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Kamis, di antaranya adalah:
13

  “Amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan 

Kamis, maka aku senang  diperlihatkan  amalku,  sedangkan  aku  sedang  

berpuasa”. (HR. Tirmidz). Puasa Ayya>mu al-Bi>d, puasa enam hari dibulan 

syawal, puasa arafah, puasa a>shu>ra, puasa ta>su>’a. 

c. Puasa makruh 

Puasa makruh artinya puasa yang bilamana dilakukan tidak sampai 

diharamkan karena beberapa hal lain dan bila dilaksanakan tidak mendapatkan 

pahala. Puasa yang dihukumkan makruh antara lain, puasa menahun, 

mengkususkan puasa hari jumat, sabtu, atau ahad. 

d. Puasa haram  

Puasa haram adalah puasa yang dilakukan pada hari-hari yang 

diharamkan berpuasa. Termasuk diantarannya ialah, puasa sunah seorang istri 

yang tidak mendapat restu dari suaminya kecuali seperti puasa hari Asyura 

dan Arafah yang hanya terdapat sehari dalam setahun. 

Adapun hikmah puasa ada yang berupa hikmah spiritual, hikmah sosial, 

hikmah psikologis dan hikmah medikal. 

a. Hikmah spiritual 

1) Hikmah puasa dalam meningkatkan ketakwaan
14

 

Selama    menjalankan  puasa,    dituntut  untuk  menahan kebutuhan 

esensial nafsu, selama sehari penuh  dilatih untuk mengendalikan keinginan 

makan dan minum,agar  terlatih untuk menjauhi dan menghindari godaan 

nafsu  untuk  memiliki  dan  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  yang 

diperoleh dengan praktek yang tidak halal, dengan berhasil menahan diri dari 

makanan dan minuman semata mata karena taat kepada Allah, diharapkan  
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akan lebih mampu untuk menahan diri dari perbuatan yang diharamkan 

dengan didasari ketaatan kepadaNya, berarti ia bisa meningkatkan 

ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 183 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa”. Dengan kata lain, puasa dapat menghindarkan diri dari berbagai 

maksiat. Sebab, puasa bisa menundukkan hawa nafsu yang mendorong 

tindakan maksiat. Puasa juga merupakan latihan bagi manusia untuk bersabar 

dalam menahan lapar, haus, dan mencegah hawa nafsu. Selanjutnya, 

kesabaran yang dipelajari dari puasa akan diterapkannya dalam seluruh aspek 

kehidupannya. Kesabaran merupakan tindakan terpuji yang diperintahkan 

Allah kepada manusia untuk menjadikannya sebagai perhiasan.
15

 

2) Mawas diri untuk mewujudkan kebaikan bersama 

Puasa  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  perasaan  senantiasa  oleh  

Allah, ketika  sendirian ditempat yang sepi,  merasakan lapar dan dahaga,  

memiliki kesempatan untuk makan dan minum tanpa sepengetahuan orang 

lain, namun  bersikeras untuk tidak melakukannya, keyakinan masih ada Dzat 

yang memantau semua perilaku , mampu menumbuhkan komitmen moral 

untuk menyempurnakan puasa  selama sebulan penuh.
16

 

3) Pesan untuk bersikap amanah 

Seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang 

halal kepunyaan sendiri karena ingat perintah Allah Swt sudah tentu ia tidak 

akan berani melanggar larangangan.
17

 

4) Melatih kesabaran 
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Sabar Makna  kesabaran  dalam  puasa  sangat  jelas,  dalam  sehari  penuh  

seseorang dilatih mengendalikan kesabaran dengan cara menahan makan, 

minum, nafsu dan sebagainya, itu semua dilakukan secara suka rela tanpa 

paksaan, tentu saja dalam hal itu terdapat latihan kesabaran tingkat tinggi.  

5) Jujur  

Jujur jika diartikan secara baku adalah mengakui, berkata atau 

memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur 

akan tercermin dalam perilaku yang diikuti dengan hati yang lurus (ikhlas), 

berbicara sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuai bukti dan kebenaran. 

Dengan demikian kejujuran merupakan salah satu unsur kekuatan spiritual, 

akhlak mulia, serta kepribadian.
18

  

Tujuan utama sebuah pendidikan adalah membentuk kejujuran, sebab 

kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama dan kunci menuju 

keberhasilan. Melalui kejujuran  dapat mempela- jari, memahami, dan 

mengerti tentang keseimbangan keharmonisan. Jujur terhadap peran pribadi, 

jujur terhadap hak dan tanggung jawab, jujur terhadap tatanan yang ada, jujur 

dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Kecurangan adalah sebuah bentuk 

ketidak jujuran yang acap kali terjadi dalam kehidupan. Bila kejujuran sudah 

hilang, maka kekacauan dan ketidakharmonisan akan menguasai situasi. Yang 

ada hanya rekayasa dan manipulasi, penyerobotan hak, penindasan, dan 

sebagainya.  

Nilai kejujuran merupakan satu di antara 5 nilai moral Islam. Nilai 

kejujuran yang dilandasi oleh nilai-nilai religius, paralel dengan nilai-nilai 

etika moral yang berlaku secara umum. Pengembangan nilai-nilai bijak 
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tersebut diyakini sangat efektif melalui pendidikan dan hasilnya akan 

tercermin dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan cita-cita ideal dari 

dunia pendidikan sebagai basis untuk belajar kejujuran. Penanaman nilai-nilai 

kejujuran menuntut tata kehidupan sosial yang merealisasikan nilai-nilai 

tersebut. Keteladanan yang baik dari orang tua dan guru, akan mengantarkan 

anak didik untuk mendapatkan modelling yang tepat untuk dijadikan cermin 

kepribadian dalam kehidupan mereka. Tanpa menyertakan keteladanan (dalam 

hal ini kejujuran) pada pribadi orang tua dan guru, boleh jadi anak didik akan 

kehilangan public figure yang bisa membawa mereka menjadi manusia 

seutuhnya yang berkarakter.
19

 

Kejujuran merupakan nilai religius yang penting diterapkan, dalam 

lingkungan sekolah atau bahkan lingkungan masyarakat, kejujuran merupakan 

suatu sikap yang dapat mewujudkan terciptanya keterbukaan antar satu sama 

lain. Ketidak jujuran akan mengakibaktan kekecewaan bagi orang lain yang 

akan berdampak juga pada diri  seperti tidak akan di percayai orang lain. 

Dalam mewujudkan budaya religius pada nilai jujur perlu peranan dari pihak-

pihak sekolah dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah tersebut agar perilaku 

jujur pada setiap siswa dapat tertanam dengan baik.
20

 Proses penanaman nilai-

nilai kejujuran mungkin hanya meng- hasilkan pemahaman dan pemilikan saja, 

namun belum tentu sampai terwujud dalam pribadi yang utuh. Berbicara 

tentang penanaman nilai-nilai, maka peran dan sikap pendidik tidak terbatas 

pada sekedar menyusun situasi belajar, lalu membiarkan terdidik menentuan 

pilihannya sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Pendidik harus terlibat secara 

mendalam untuk membina pribadi anak didik, dan merasa susah apabila 
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terdidik gagal mencapai standar normatif yang ditetapkan sebelumnya. 

6) Rendah Hati 

Kerendahan hati pada prinsipnya diperlukan untuk akuisisi kebajikan 

lainnya karena membuat individu menyadari ketidaksempurnaan dan 

membuat individu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Menurut Roberts 

dan Wood kerendahan hati bukan hanya tidak adanya sifat-sifat negatif tetapi 

juga pada kualitas positif. Artinya, seorang yang rendah hati tidak hanya 

kekurangan arogansi atau fokus diri, tetapi juga memiliki kualitas yang 

rendah hati seperti menjadi sederhana atau intelektual dan terbuka.
21

 

Kesadaran diri dalam mengakui  kesalahan, kesadaran diri untuk 

bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan, dan kesadaran diri menjadi 

orang yang lebih baik, merupakan bagian nilai moral feeling yaitu kerendahan 

hati yang perlu ditumbuhkan untuk mendidik siswa dalam membentuk 

karakter dasar. Kesadaran diri (self-awareness) dalam kerendahan hati 

diartikan bahwa untuk menjadi orang yang rendah hati mampu menyadari 

ketidaksempurnaan yang ada di dalam dirinya dan orang lain. 

Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, 

tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Lawan kata dari tawaduk 

adalah takabur. Sikap tawaduk disukai dalam dalam pergaulan sehingga 

menimbulkan rasa simpati pada pihak lain. Bagi pelakunya sendiri, sikap 

tawaduk tidak akan menurunkan bahkan mengangkat martabatnya. Sebaliknya, 

sikap takabur tidak disukai  dalam pergaulan. Orang takabur menginginkan 

agar dirinya dihormati orang lain. Harapan tersebut tidak akan tercapai, justru 

terjadi sebaliknya, yakni menghilangkan rasa simpati orang lain. 
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Sikap rendah hati di sekolah merupakan sikap yang mencerminkan pribadi 

seorang muslim, bagi siswa dan para guru dan juga staf-staf sekolah untuk 

mewujudkan suasana sekolah yang nyaman sikap rendah hati perlu di lakukan 

bagi semua warga sekolah. Dengan demikian suasana yang di idam-idamkan 

akan terwujud, demi terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan 

dilingkungan sekolah. 

Banyak maanfaat yang diperoleh ketika menjadi individu yang rendah hati. 

Pada dasarnya kerendahan hati ini dapat mengenali kesalahan dirinya sendiri 

dan menerima keberhasilan dirinya yang akurat dengan menerima kelemahan 

dan kelebihan diri sendiri dan orang lain, hal ini akan memuliakan dirinya 

sendiri. Orang-orang yang tidak rendah hati akan mencari dominasi sosial, 

mereka lebih bersedia untuk belajar dari orang lain untuk mendapatkan pujian 

dalam sosialnya. 

7) Disiplin  

Seiring  perkembangan  zaman,  kata  “discipline”  yang  berasal  dari  

bahasa  Inggris berarti kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Istilah 

disiplin dalam Bahasa Indonesia kerapkali terkait dan menyatu dengan tata 

tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang 

dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong atau disebabkan 

oleh sesuatu  yang datang dari luar dirinya. Sebaliknya istilah disiplin sebagai 

kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan 

dari dalam diri sendiri. Tata tertib berarti seperangkat peraturan yang berlaku 

untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur.
22

 

Sikap kedisiplinan penting dan harus dimiliki oleh setiap siswa. Disiplin 
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membantu siswa dalam proses pembentukan sikap, prilaku dan akan 

mengantar seorang siswa sukses dalam belajar dan ketika bekerja nanti. Fungsi 

kedisiplinan antara lain menata kehidupan bersama, disiplin berguna untuk 

menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai dengan cara mentaati 

dan mematuhi peraturan yang berlaku. Sehingga tidak merugikan pihak lain 

dan hubungan dengan sesama menjadi baik. Membangun kepribadian 

pertumbuhan, kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebur 

memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, 

dengan sikap disiplin seseorang akan terbiasa mengikuti, mematuhi aturan 

yang berlaku dan kebiasaan itu akan membiasakan dirinya dalam membangun 

kepribadian yang baik. Melatih kepribadian, sikap, prilaku dan pola kehidupan 

yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. 

Namun, terbentuk melalui satu proses yang membutuhkan waktu panjang. 

Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui 

latihan. Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri, dengan 

kesadaran yang datang dari diri sendiri ini sikap kedisiplinan akan lebih baik. 

Sebaliknya, disiplin dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan 

dari luar. 

Kedisiplinan siswa tidak bisa dibangun dengan sendirinya, karena 

kedisiplinan siswa bisa terwujud atas dasar kesadaran dalam diri  masing-

masing siswa. Perlu adanya peran penting sekolah dalam mewujudkan 

kedisiplinan siswa agar tercapainya prestasi siswa yang baik pula. Oleh sebab 

itu, peran sekolah untuk mendisiplinkan siswa yaitu dengan membuat aturan-

aturan dan tata tertib yang diberlakukan secara tegas dan konsisten. Jika aturan 



 

 

dan tata tertib tersebut diberlakukan secara tegas dan konsisten, maka siswa 

yang pada awalnya terpaksa dengan aturan dan tata tertib yang ada akan 

merasa terbiasa mematuhinya. Peraturan dan tata tertib yang diberlakukan 

secara tegas dan konsisten diharapkan akan meningkatkan kedisiplinan siswa 

yang berdampak pada tercapainya prestasi belajar yang baik pula. 

b. Hikmah Sosial 

Didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, karena seseorang yang 

telah merasakan sakit dan pedihnya perut keroncongan, hal itu akan dapat 

mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan 

ngilunya perut yang kelaparan karena ketiadaan, dengan demikian akan timbul 

perasaan belas kasihan dan suka menolong fakir miskin. Dengan adanya rasa 

belas kasiahan antar sesama akan menjadikan dunia ini damai sentosa, tanpa ada 

perpecahan dan keributan antar manusia. 

c. Hikmah Psikologis 

Secara psikis, manfaat puasa yaitu membuat manusia merasa berkecukupan 

meskipun ia sedang kelaparan. Pada diri manusia, akan timbul perasaan belas 

kasihan pada orang-orang miskin. Hal ini yang akan membuat kuatnya semangat 

kerjasama, solidaritas, dan integrasi sosial dalam masyarakat.
23

 

Kebahagian dan kesuksesan dua hal inilah yang menjadi tujuan hidup setiap 

manusia. Faktor-faktor yang bisa menghantarkan meraih kedua hal tersebut 

ramai dicari dan diburu. Dulu, diyakini kecerdasan intelektual merupakan kunci 

sukses. Namun, fakta ribuan sarjana menganggur dan banyaknya pemimpin 

bangsa yang berintelektual tinggi, tapi bermoral rendah dengan maraknya 

bermacam praktek korupsi, membantah keyakinan ini. Selanjutnya, para pakar 
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telah menemukan bentuk keerdasan lain dalam diri manusia, kecerdasan itu 

dikenal dengan kecerdasan emosional, timbullah keyakinan bahwa yang 

menentukan kesuksesan seseorang adalah kecerdasan emosional ini. 

Daniel Goleman, seorang ahli dan peneliti tentang kecerdasan emosi, 

mengisahkan sebuah kisah menarik dalam sebuah penelitian, di kumpulkanlah 

anak anak berusia empat tahun di taman kanak-kanak Stanford, mereka diminta 

satu persatu masuk kedalam sebuah ruangan, dengan sepotong coklat yang 

diletakkan diatas meja dihadapan mereka, kalian boleh memakan coklat jika 

mau, tapi kalau kalian memakannya setelah saya kembali lagi kesini, kalian 

berhak mendapat sepotong lagi. 

Ser empat belas tahun kemudian, sewaktu anak anak itu lulus sekolah lanjutan 

atas, anak anak yang dulu langsung memakan coklat dibandingkan dengan anak-

anak yang mampu menahan diri sehingga   mendapat dua potong coklat itu 

memiliki ketahanan mental yang jauh berbeda antara satu dan yang lain, mereka 

yang tahan menunggu hingga mendapat tambahan coklat tambahan cenderung 

lebih tahan menghadapi stres, tidak mudah tersinggung dan tidak mudah 

berkelahi, tidak demikian dengan anak-anak yang langsung melahapnya. Mereka 

memiliki kecenderungan kurang tahan uji dalam mengejar cita cita mereka, 

meski demikian yang lebih mengejutkan para peneliti adalah munculnya efek 

yang betul betul tak terduga. Anak-anak yang mampu menahan diri dalam ujian 

coklat, dibandingkan dengan yang tidak tahan, memperoleh nilai rata-rata 210 

lebih tinggi (dari nilai tertinggi 1600) dalam ujian masuk perguruan tinggi.24 

d. Hikmah Medikal 

Puasa mempunyai banyak manfaat diantaranya yaitu untuk menyembuhkan 
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penyakit. Para pakar kesehatan di negara-negara maju telah membuktikannya. Di 

beberapa negara seperti Jepang, Korea, Prancis, China, dan Amerika Serikat, 

puasa telah dijadikan sarana pengobatan penyakit. Berdasarkan hasil penelitian 

para ilmuan, puasa tidak hanya memberikan efek kesehatan pada tubuh tetapi 

juga dapat membantu usaha penyembuhan penyakit antara lain, stroke, 

pengerasan pembuluh darah, diabetes, dan radang kandung kemih.
25

 

Ada sebagian orang beranggapan bahwa puasa banyak sekali mendatangkan 

efek negatif bagi tubuh. Rutinitas makan sehari tiga kali dipercaya sebagai 

anjuran medis  agar  tubuh  senantiasa  sehat. Sehingga  perubahan  pola  makan  

dan  perut dalam keadaan kosong selama sehari penuh bisa menimbulkan 

berbagai macam penyakit yang bisa merusak sistem pencernakan. Anggapan 

tersebut ternyata sama sekali tidak berdasar dan memiliki argumentasi ilmiyah. 

Puasa ditinjau dari aspek kesehatan ternyata justru memiliki beberapa manfaat 

yang mengagumkan, diantaranya adalah: 

1) Mengistirahatkan organ pencernaan 

Pada umumnya, seseorang memiliki kebiasaan makan tiga kali dalam 

sehari, dengan kebiasaan ini, secara tidak sadar, dia telah memaksa organ 

pencernaannya untuk bekerja terus menerus tanpa memberi kesempatan 

beristirahat. Setiap makanan yang masuk akan ditampung dan dicerna selama 

kurang lebih 4 jam didalam lambung. Selama itu pula, makanan dicerna 

dan dipersiapkan pada kondisi keasaman tertentu. Diusus halus makanan 

disempurkanan pencernaannya selama kurang lebih 4 jam. Jadi, setelah 

menikmati makanan, ala-alat pencernaan terus bekerja dan baru bisa 

beristirahat setelah kurang lebih 8 jam. 
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Dengan melakukan aktifitas makan pagi pada jam 07.00, organ pencernaan 

baru berhenti bekerja 8 jam berikutnya, yakni pada pukul 15.00. Seandainya 

makan siang dilakukan pukul 14.00, sistem pencernaan sudah disuruh lagi 

memproses makanan yang baru masuk  sampai pukul  22.00, padahal 

pekerjaan yang pertama belum selesai. Belum selesai aktifitas kerja sistem 

pencernaan memproses makan  siang, dia akan dipaksa bekerja lagi jika 

makan malam dilakukan pukul 20.00, dan baru berakhir pada jam 04.00 pagi.  

bisa membayangkan  betapa  sistem  pencernaan  bekerja  keras  sepanjang  

tahun, hampir tanpa istirahat. Dengan berpuasa selama sebulan pada bulan 

Ramadhan, minimal ada 6 jam waktu istirahat bagi organ pencernaan dalam 

sehari. 

2) Menghilangkan racun dalam tubuh 

Makvadon, seorang ahli kesehatan Amerika, menulis bahwa setiap orang 

butuh puasa meskipun orang tidak sakit karena racun-racun dalam makanan 

dan obat-obat kimia yang berkumpul dalam badan akan menjadikan seseorang 

seperti orang sakit. Semangatnya menurun dan tubuh terasa berat. ketika 

berpuasa ia akan  merasa  memiliki  bobot  tubuh  yang  ringan.  Racun-racun  

(toxin)  akan terurai setelah berkumpul dan akan hilang dari tubuh, akhirnya 

tubuh menjadi bersih dari racun-racun tersebut. 

3) Meningkatkan kekebalan tubuh 

Menurut hasil penilitian di Osaka Jepang tahun 1930 setelah memasuki 

hari ketujuh berpuasa, jumlah sel darah putih dalam orang   yang   berpuasa 

meningkat. Penambahan jumlah sel darah putih ini secara otomatis 

meningkatkan kekebalan tubuh. Sel-sel darah putih ini berfungsi melawan 

peradangan yang ada dalam tubuh. Sehingga banyak penyakit radang yang 



 

 

bisa disembuhkan dengan berpuasa. Misalnya radang tenggorokan, radang 

hidung, radang lambung, radang usus dan radang persendian.
26

 

4) Mencegah timbulnya penyakit 

Tanpa  sadari, didalam tubuh manusia ternyata terdapat parasit-parasit 

yang menumpang hidup, termasuk menumpang makan dan minum. Dengan 

menghentikan suplai makanan kuman-kuman penyakit, bakteri-bakteri dan sel 

kangker tidak bisa bertahan hidup. 

5) Sebagai terapi penyembuhan penyakit 

Klinik Pyrmont Jerman, kawan-kawannya telah menyembuhkan banyak 

pasiennya dengan terapi puasa. Setelah para pasien dirawat  secara medis 

selama ser 24 minggu dan berdisiplin puasa. 

6) Mencerdaskan otak 

b Ta’limu al-Muta’allim karya Az Zarnuji ada sebuah keterangan bahwa 

belajar paling efektif adalah pada saat perut lapar, karena pada saat perut 

kenyang, banyak darah yang tersalur untuk melakukan proses pencernaan. 

Sewaktu seseorang berpuasa dan perut kosong maka volume darah dibagian 

pencernaan dapat dikurangi dan dipakai untuk keperluan lain terutama untuk 

melayani otak. 

7) Menguatkan jantung 

Manfaat puasa bagi kesehatan jantung dapat diringkas kedalam dua poin. 

Pertama, puasa meringankan kerja jantung dan kedua, puasa membersihkan 

darah. Keduanya membuat jantung dengan mudah mendapatkan pasokan 

darah bersih. Ketika yang masuk kedalam jantung hanya darah-darah yang 

bersih, maka jantung pada hari-hari biasa setelah Ramadlan akan menjadi 
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lancar. 

2. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan atau intelegensi adalah suatu daya jiwa untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan cepat tepat di dalam situasi yang baru. Menurut David W 

intelegensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara 

rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa intelegensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan 

proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelegensi tidak dapat diamati 

secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagi tindakan nyata yang 

merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu.
27

 

Kata spirit secara etimologi berasal dari bahasa latin spiritus, yang diatur ruh, 

jiwa dan sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, napas yang non-jasmani 

meliputi emosi dan karakter. Spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan 

atau bersifat kejiwaan (rohani hidup).
28

 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshal kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. (SQ) adalah kecerdasan 

yang bertumpu pada bagian dalam diri  yang berhubungan dengan kearifan diluar 

ego, atau jiwa sadar. Inilah kecerdasan yang  gunakan bukan hanya untuk 

mengetahui nilai-nilai yang ada, melainkan juga kreatifitas menemukan nilai-nilai 

baru.
29
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Menurut Michael Levin dalam bukunya Spiritual Intelligence, Awakening teh 

Power of Your Spirituality and Intuition yang dikutip oleh Triantoro Safaria 

menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual adalah sebuah perspektif “spirituality is a 

perspective” artinya mengarahkan cara berpikir seseorang menuju kepada hakekat 

terdalam kehidupan manusia, yaitu penghambaan diri pada Sang Maha Suci dan 

Maha Meliputi.
30

  

Dengan demikian spritualitas dipahami sebagai pendayagunaan secara 

maksimal kapasitas-kapasitas ruhani manusia agar  lahir  atmosfer  kehidupan  

sosial  dan  personal  yang  bermutu,  maka dengan sendirinya kejujuran, integritas, 

kepercayaan diri, solidaritas dan toleransi benar-benar mewarnai hubungan antar-

manusia. Spritualitas adalah sebuah proses yang mencakup usaha untuk 

menemukan sesuatu yang bermakna dan mencakup usaha untuk berpegang padanya 

dan menjaganya. Dalam konteks pendidikan spritual, pemahaman terhadap ajaran 

Islam, tidak didekati dengan ritual dan formal belaka, namun lebih ditangkap 

dimensi semangatnya yang dapat berimplikasi pada perubahan sikap melalui proses 

internalisasi secara intens. Spritualisasi pendidikan melalui kecerdasan  spritual  

(spritual  intelligence),  akan memberikan guide line kepada guru untuk 

mengajarkan arti pentingnya pendidikan spritualitas, di mana
 
kecerdasan spritual 

seperti kejujuran, keadilan,  kebajikan, kebersamaan, kesetiakawanan yang 

diobyektifikasikan ke dalam sistem
 
pendidikan.

31
 

Seperti halnya yang sudah ditetapkan di Undang-undang yaitu, Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 menjadi pijakan dan landasan kuat untuk melaksanakan 

secara operasional pendidikan karakter sebagaimana yang tertuang dalam Rencana 
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Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010), hal   tersebut bisa dicermati dalam Pasal 

3, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Substansi Kurikulum 2013 adalah pendidikan karakter (character building) 

dan rekonstruksi sosial yang dapat dilihat dari peta kompetensinya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Karakter (character 

curriculum), karena dalam proses pembelajaran dan metode yang digunakan sampai 

pada semua perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, media pembelajaran, 

penilaian, dan bahan ajar) mengandung  nilai-nilai karakter. Menurut Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan UPI pendidikan karakter  menawarkan kepada 

peserta didik kedalaman,  bukan   rupa melainkan isi, bukan ijazah melainkan 

kompetensi bukan hanya pintar menguasai konsep, tetapi juga memiliki karakter 

yang kuat dan life skills; bukan mengumpulkan ilmu tetapi pembentukan karakter. 

Pendidikan tidak cukup sekadar membentuk individu jadi seorang yang cerdas 

tetapi berakhlak mulia, peduli, mau, dan mampu mengubah tatanan masyarakat 

yang ada sekarang ini menjadi lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi.
32

 Pendidik 

harus dapat merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidik harus menjadi 

asimilator dan akomodator. Guru sebagai asimilator dikarenakan di dalam suatu 

kelas bisa saja terdiri dari siswa yang berasal dari suku ras yang berbeda dan 

budaya yang beragam untuk itu pendidik berperan mengakomodir perbedaan yang 
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berpotensi menimbulkan perpecahan. Selanjutnya guru sebagai akomodator adalah 

memfasilitasi semua peserta didik yang berbeda-beda, karena peserta didik 

memiliki kemampuan dan keinginan yang beragam.
33

 

Kurikulum 2013, telah memposisikan sikap spritual dan sosial menjadi salah 

satu langkah untuk memperbaiki berbagai kekurangan bangsa ini. Nilai sikap 

spritual cenderung menempatkan nilai sebagai hal yang absolut, penting, dan 

perlu diberikan kepada peserta didik. Kompetensi Spritual dan Kompetensi Sosial 

(K1 dan K 2) dalam Kurikulum   2013   akan   memberikan   guide   line   kepada   

guru   untuk mengajarkan arti pentingnya pendidikan moral dan spritual yang dapat 

diobyektifikasikan  ke  dalam  proses  pendidikan.  Adapun  sumber  nilai spritual 

yang dapat menjadi pondasi global ethic dalam pendidikan karakter adalah dari 

semua agama yang ada di Indonesia, yakni nilai-nilai universal yang secara eksplisit 

merujuk pada konsep kesatuan penciptaan, bahwa kesatuan penciptaan dapat 

memunculkan kesamaan yang disebabkan karena semua adalah ciptaan Allah yang 

Maha Satu.
34

 

Dari berbagai pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberikan makna ibadah pada 

setiap kegiatan atau tingkah laku dan selalu menggunakan agama dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan, tidak hanya menggunakan akal dan emosi saja.  

Spriritual Quation adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu  

menyembuhkan dan membangun diri  secara utuh. SQ berada di bagian diri yang 

paling dalam, berhubungan dengan kearifan diluar ego atau pikiran sadar. 

Kecerdasan spiritual juga merupakan kesadaran yang dengannya  tidak hanya 

mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi  juga secara kreatif menemukan nilai-nilai 
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baru. Manusia menggunakan SQ untuk berhadapan dengan masalah eksistensial 

yaitu saat  secara pribadi terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan 

masalah masa lalu  akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan sadar bahwa 

mempunyai masalah eksistensial dan membuat  mampu mengatasinya. SQ  

memberi suatu  rasa  yang dalam menyangkut perjuangan hidup.
35

 

Spriritual Quation merupakan inti kesadaran manusia. Kecerdasan spiritual 

itu membuat manusia menyadari siapa manusia sesungguhnya dan bagaimana 

manusia menyadari siapa manusia sesungguhnya dan bagaimana manusia memberi 

makna terhadap hidup manusia untuk selalu berhubungan dengan kebermaknaan 

hidup agar hidup manusia lebih bermakna. Kecerdasan spiritua dapat membantu 

manusia menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh dengan selalu 

berfikir positif dalam menyikapi setiap kejadian yang dialaminya. Serta 

memberikan manusia kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan 

perbuatan buruk. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan yang berada pada wilayah inernal jiwa manusia yang 

sifatnya trasenden yang menghubungkan manusia dengan realitas mutlak yang 

berada diatas dirinya.
36

 

Ciri kecerdasan spiritual ialah mampu memanfaatkan kesulitan atau 

penderitaan. Orang biasanya mau menghayati dirinya lebih dalam ketika 

menghadapi kesulitan atau penderitaan. Jadi penderitaan bisa membawa kepada 

peningkatan kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual sewaktu 

mengalami penderitaan tidak pernah  mencari  kambing  hitam,  tetapi  

mengambil  hikmah  dari penderitaan itu. Manusia dapat menggunakan SQ untuk 
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menjadi lebih cerdas secara spiritual dalam beragama. SQ membawa  ke jantung 

segala sesuatu di balik perbedaan dan potensi di balik ekspresi nyata.
37

 

Untuk mencapai tingkat kepribadian  yang sehat, manusia dituntut untuk 

selalu mengikuti  kecenderungan jiwanya pada kebajikan. Manusia  juga dituntut 

untuk mampu mengaktualkan sifat-sifat Tuhan yang terdapat pada dirinya.Untuk itu 

manusia harus mampu mengendalikan dan menghancurkan kecenderungan 

kejahatan (syaithani) dalam jiwanya.  

Ketika SQ kosong dalam diri manusia, maka perannya digantikan oleh 

emosi dan kesombongan. Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa barang siapa yang 

menolak pengajaran tuhan, maka ia akan dikendalikan oleh setan. Kecerdasan 

sebagaimana dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib, adalah karunia tertinggi yang 

diberikan Tuhan kepada manusia. Ia akan mencapai puncak aktualisasinya jika 

dipergunakan,  sebagaimana visi keberadaan  manusia yang ditetapkan Tuhan 

baginya. Karena  itu  ketika  manusia  belajar  atau  meningkatkan  kecerdasan yang 

didorong oleh hal-hal  yang murni, manusiawi, dan rasa ingin tahu untuk  

sampai  pada  kebenaran  dan  berdasarkan  fitrah  itu  sendiri, maka kecerdasan 

akan berkembang. Jika dorongan-dorongan keingintahuan dilandasi kesucian, 

ketulusan dan tanpa egois, maka pada sisi lain manusia juga harus melakukan 

pendakian yang bersifat transendental atau menjalani hidup spiritual secara 

intensif.
38

 

Kecerdasan spiritual merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hati 

nurani dan nilai-nilai agama. Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya 
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menyebutkan bahwa ada beberapa unsur seseorang dikatakan memiliki spirit yang 

cerdas, antara lain:
39

 

a. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif)  

b. Tingkat kesadaran diri yang tinggi   

c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan   

d. Kemampuan untuk menghadapi dan malampaui rasa sakit  (sabar) 

e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai  

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu  

g. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal (berpandangan 

“holistik”)  

h. Kecenderungan nyata untuk bertanya “Mengapa?” atau “Bagaimana jika?” untuk 

mencari jawaban-jawaban yang mendasar  

i. Menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai “bidang mandiri” yaitu 

memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi. 

Dari pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa anak yang cerdas 

spiritual akan terlihat dalam beberapa ciri-ciri yang dimiliki anak tersebut. Di antara 

ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan spiritual adalah: 

a. Anak mempunyai kemampuan bersikap fleksibel dan tanggap 

b. Anak yang kedisiplinan 

c. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

d. Anak mampu bersikap jujur 

e. Anak yang mampu bersikap sabar, dermawan, kasih/sayang, cinta damai, 

sederhana, dan memiliki empati, rendah hati. 
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Kecerdasan spiritual terletak dalam suatu titik yang disebut dengan God Spot. 

Mulai  populer pada awal abad 21 kecerdasan inilah yang menurut para pakar 

sebagai penentu kesuksesan seseorang. Kecerdasan ini menjawab berbagai macam 

pertanyaan dasar dalam diri manusia.
17

 

Kecerdasan spiritual yang merupakan kecerdasan ke-3 setelah Intelektual 

Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ), menurut Danah Zohar dan Ian 

Marshall masih bisa ditingkatkan, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: 
40

 

a. Jalan tugas  

Jalan ini berkaitan dengan rasa yang dimiliki, kerja sama, memberikan 

sumbangan, dan diasuh oleh komunitas. Keamanan dan kestabilan bergantung 

pada pengalaman perkerabatan  dengan orang lain dan dengan lingkungan , 

biasanya sejak masih bayi. Untuk itu, mengikuti jalan ini sangat penting 

sekali bagi  semua.  

b. Jalan pengasuhan  

Jalan ini berkaitan dengan kasih sayang, pengasuhan, perlindungan, dan 

penyuburan.   

c. Jalan pengetahuan  

Jalan pengetahuan merentang dari pemahaman akan masalah praktis 

umum, pencarian filosofis yang paling dalam akan kebenaran, hingga 

pencarian spiritual akan pengetahuan mengenai Tuhan dan seluruh cara-Nya, 

dan penyatuan terakhir dengan-Nya melalui pengetahuan. Jalan ini dimulai 

dengan keingintahuan sederhana dan kebutuhan praktis, namun yang ketika 

hasrat semakin mendalam, membawa manusia ke batas yang mungkin 

terkandung dalam pemahaman manusia dan bahkan keberadaan manusia. 
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d. Jalan perubahan pribadi  

Jalan ini adalah jalan yang paling erat dikatikan dengan aktivitas “titik 

Tuhan” dari otak, dengan kepribadian yang terbuka menerima pengalaman 

mistis, emosi yang ekstrem, atau berbeda dari kebanyakan orang, dengan 

mereka yang sering berperang mempertahankan (dan sering kehilangan) 

kewarasan mereka.  

e. Jalan persaudaraan  

Jalan persaudaraan dapat menjadi salah satu jalan yang paling maju secara 

spiritual untuk ditempuh dalam kehidupan. Rasa cinta, persaudaraan, 

persahabatan yang ditekankan dengan kuat maka akan dapat menuju spiritual 

yang lebih kuat.  

f. Jalan kepemimpinan yang penuh pengabdian  

Menjadi pemimpin yang efektif, seseorang biasanya memiliki sikap yang 

ramah dan percaya diri dari jenis kepribadian pengusaha. Dan merasa nyaman 

dengan kekuasaan. Seorang pemimpin besar mengabdi pada sesuatu di luar 

dirinya sendiri, seorang pemimpin yang benar-benar hebat tidak mengabdi 

pada sesuatu pun kecuali “Tuhan”. 

Berdasarkan beberapa jalan di atas, penulis menyimpulkan bahwa puasa 

merupakan jalan persaudaraan. Dengan pelaksanaan puasa sunnah Kamis, 

seseorang dapat meningkat rasa persaudaraannya. Hal tersebut dikarenakan 

orang yang berpuasa dapat merasakan apa yang dirasakan saudaranya, seperti 

rasa lapar, haus, kehidupan yang sederhana bahkan kekurangan. Orang yang 

rajin berpuasa memiliki rasa cinta dan peduli yang lebih terhadap saudaranya. 

Rasa persaudaraan yang tinggi dapat meningkatkan kecerdasan spiritual.  

3. Urgensi Puasa dalam Meningkat Kecerdasan Spiritual 



 

 

Tubuh manusia secara keseluruhan, hanya dipahami sebagai anggota 

tubuh saja  (an sich), padahal struktur tubuh itu setiap anggotanya memiliki makna 

spiritual, yang satu dengan lainnya saling terkait  dalam menjalani semua ritualitas 

peribadatan terhadap Allah Swt. Untuk itu, perlu adanya suplemen spiritual 

sebagaimana tubuh  membutuhkan suplemen untuk bentuk lahiriyahnya. Sebab jika 

tidak diberikan suplemen spiritual, maka akan menjadikan lemah secara spiritual. 

Bukan hanya itu, keberadaan suplemen spiritual juga harus bersifat 

berkesinambungan,tidakboleh terputus-putus. Sebab  jika hal  itu  terjadi  maka 

kondisi spiritual seseorang juga akan rapuh. Ketika dalam keadaan rapuh seperti 

ini, maka tubuh memerlukan pembangunan kembali spiritual.
41

  

Program puasa sunah  Kamis akan membangun komitmen dengan nilai-nilai, 

norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan tertentu di SMA PSM kota Madiun. 

Misalnya program  puasa sunah Kamis rutin dilakukan setiap satu bulan sekali dari 

semua guru, staf dan siswa siswi melaksanakan puasa dan mengikuti kegiatan 

berbuka bersama, itu dilaksanakan rutin setiap bulan dan itu menjadi kebiasaan. 

Kebiasaan yang telah berlaku tersebut telah mengikat dan menjadi bagian dari 

hidupnya sehingga tidak dirasakan sebagai beban, program kegiatan puasa sunah 

Kamis telah membangun komitmen terhadap semua warga di SMA PSM kota 

Madiun, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa program puasa sunah Kamis yang 

dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun sesuai dengan teori Operant Conditioning. 

Dalam kamus psikologi disebut bahwa Operant ialah setiap respon yang bersifat 

instrumental dalam menimbulkan akibat-akibat tertentu, seperti hadiah makanan 
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atau satu kejutan listrik. Conditioning mempunyai arti mempelajari respon tertentu. 

Dibawah ini merupakan beberapa definisi dari Operant Conditioning:
42

 

a. Suatu tipe (instrumental) conditioning yang melibatkan modifikasi operant 

respon melalui pemberian hadiah. Dengan cara tertentu, suatu respon yang 

dipancarkan oleh organisme terjadi diperkuat sesuai dengan urutan waktunya, 

dan perubahan-perubahan yang ditimbulkan dipelajari sebagai alat penguat 

respon yang biasa digunakan. 

b. Suatu tipe belajar dengan mempelajari konsekuensi atau akibat dari tingkah laku  

dalam lingkungan, perilaku-perilaku mana saja yang mendorong  untuk 

menghindari akibat-akibat penguatan negatif. 

c. Suatu tipe pengkondisian intrumental yang mencakup memodifiksai perubahan 

dari suatu operant, suatu operant yang dipancarkan oleh suatu organisme 

kemudian diperkuat dengan cara-cara tertentu sesuai jadwal tertentu dengan 

menghasilkan perubahan dalam kecepatan kejadiannya. 

Operant Conditing atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan 

perilaku operan (penguatan positif atau negatif) yang dapat mengakibatkan perilaku 

tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keingginan. Teori 

ini diteliti Pavlov dan dikembangkan Skinner. Skinner berpendapat setiap suatu 

tindakan yang benar, hukuman untuk yang salah. Tindakan yang ingin mendapat 

penghargaan akan menjadi suatu kebiasaan, dan secara tidak disadari kebiasaan 

lama akan hilang.
43

 

Universitas Florida Amerika Serikat pernah mengadakan kajian mengenai 

manfaat puasa, hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa salah satu manfaat puasa 

adalah dapat menjernihkan pikiran dan meningkatkan kecerdasan seseorang. Hal ini 
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disebabkan karena orang yang berpuasa sedang mengurangi makanan masuk dalam 

tubuhnya. Sehingga kadar darah dan oksigen yang biasa masuk ke pencernaan 

banyak berkurang sebaliknya, darah dan oksigen itu akan lebih maksimal memasuki 

bagian-bagian tubuh manusia yang lebih membutuhkan, terutama otak. Dan otak 

adalah organ paling penting bagi proses berfikir manusia. Itulah mengapa Syaikh 

Az-Zarnuji mengajurkan kepada orang yang sedang menuntut ilmu agar 

mengurangi makan, sebab makan yang berlebihan akan memacu otak 

berkonsentrasi.
44

 

Puasa dapat meningkatkan kualitas spiritual manusia dan menguatkan 

kekuatan jiwa. Hal ini dapat dijelaskan melalui proses penciptaanya, manusia 

memiliki tabiat yang bercampur, antara unsur tanah dan tembikar yang keras, dan 

unsur ruh ilahi yang ditiupkan Alah SWT padanya. Dengan berpuasa, manusia 

dapat memenangkan unsur spiritual atas unsur material, dan memenangkan akal 

atas syahwat. Tiada kemenangan yang lebih agung dari kemenangan jiwa atas 

syahwat dan hawa nafsu. Mungkin dengan kemenangan ini pula orang-orang yang 

berpuasa akan merasa berbahagia saat ia berbuka.
45

 

Kecerdasan spiritual menjadi penyangga dan pondasi yang harus ada dalam 

dunia IQ dan EQ, bahkan mengalahkan keduanya. Penelitian tersebut menghasilkan 

sebuah kesimpulan baru bahwa untuk meraih kesuksesan hidup tidak cukup 

memiliki kecerdasan intelektual dan emosional saja, tetapi ia juga harus melengkapi 

dirinya dengan kecerdasan spiritual. Secara sederhana, kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan seseorang untuk memaknai hidupnya melalui jalan mengenai diri dan 

tuhannya.
46
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Pentingnya kecerdasan spiritual bagi kehidupan adalah dengan memiliki 

kecerdasan spiritual, maka akan mampu memaknai hidup. Makna hidup yang dapat 

diperoleh ketika memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi adalah terbebasnya 

rohani, batin, dan jiwa dari godaan nafsu, keserakahan, lingkungan yang penuh 

persaingan dan konflik yang akan membawa kehancuran bagi umat manusia.
47

 

Melalui kecerdasan spiritual, manusia selalu terdorong untuk menemukan 

makna hidup yang lebih dalam, nilai-nilai yang lebih bermanfaat, kesadaran akan 

adanya tujuan hidup yang lebih panjang, dan peran yang dimainkan oleh makna, 

nilai dan tujuan dalam proses berfikir, berkata, mencari strategi, dan bertindak. 

Dengan adanya kecerdasan spiritual seseorang akan memiliki: 

a. Memiliki kesadaran diri yang tinggi self awarnes 

b. Memiliki kualitas hidup yang bersumber pada visi masa depan dan pedoman 

nilai-nilai kebenaran yang kokoh 

c. Memiliki kemampuan untuk menghindari hal-hal yang tidak penting 

d. Memiliki kemampuan untuk menemukuan tujuan, tugas, dan makna hidup  

e. Memiliki kemampuan untuk menolong atau berbuat baik kepada orang lain.  

Lima hal tersebut didasari oleh kesadaran bahwa itu merupakan bentuk 

perintah Tuhan sebagai bukti adanya God Spot. Orang yang berpuasa memiliki 

kesadaran spiritual yang tinggi. Ia menjalankan ibadah puasa bukan karena 

dorongan manusia, tetapi karena kesadaran batin yang tinggi, yaitu kesadaran 

beribadah secara ikhlas sebagai wujud kesadaran fitriyah, sesuai dengan naluri 

manusia. Hal tersebut sesuai dengan hadist qudsi, “Puasa itu untuk-Ku dan Aku 

sendiri yang akan membalasnya”.
48
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Hadist ini mengarah pada hal-hal yang sangat sulit spiritual. Puasa dikatakan 

milik tuhan karena disitulah keikhlasan manusia diuji atau dibuktikan. Puasa 

merupakan satu-satunya ibadah yang tidak ada kontrol sosialnya. Ketika manusia 

berpuasa yang dilakukan adalah usaha melawan dorongan hawa nafsu. Nafsu 

badaniyah dan nafsu ghair badaniyah, meninggalkan hal-hal yang negatif dan tidak 

penting demi memenangkan perintah Allah, yaitu ibadah. Disinilah letak hubungan 

puasa dan kecerdasan spriritual.
49
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini dibahas tentang metode penelitian. Dan di bab ini membahas tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan 

dan tahapan-tahapan penelitian. 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sehingga tujuan dari penelitian ini, 

yaitu menggambarkan realita empirik dibalik fenomena yang terjadi di lapangan secara 

teliti.
50

 Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud 

mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi program puasa sunah Kamis 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa yang dilaksanakan di SMA PSM kota 

Madiun. Alasan yang paling mendasar untuk memilih pendekatan kualitatif karena 

fokus atau masalah yang akan diteliti lebih banyak membahas proses dan memerlukan 

pengamatan yang mendalam dalam situasi yang alami, serta mengungkapkan 

fenomena yang sifatnya unik yaitu program puasa sunah Kamis yang hanya 

dilaksanakan satu bulan sekali dan menekan pada suatu proses berjalannya program 

puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun. 

Secara garis besar metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dibedakan 

dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non interaktif. Ada lima jenis metode 
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kualitatif interaktif yaitu metode etnografik, metode fenomenologis, studi kasus, teori 

dasar, dan studi kritikal.
51

 

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, karena peneliti 

menganalisis dan mendeskripsikan secara terperinci mengenai program puasa sunah 

Kamis yang ada di SMA PSM kota Madiun. Studi kasus yang dilaksanaksanakan di 

SMA PSM kota Madiun merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci mengenai program 

puasa sunah Kamis yang berjalan di SMA PSM kota Madiun.
52

 Dikatakan sebagai 

penelitian kualitatif jenis studi kasus, karena peneliti menekankan pada pengungkapan 

fakta mengenai puasa sunah Kamis yang terkait dengan program yang dilaksanakan di 

SMA PSM kota Madiun untuk meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, karena peneliti 

sendiri merupakan alat pengumpulan data yang utama sehingga kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan dalam menguraikan data nantinya.
53

 Menurut Moleong kedudukan 

peneliti dalam penelitian cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencanaan, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor dari 

hasil penelitian.
54

  

Peneliti hadir di SMA PSM kota Madiun yaitu untuk mengetahui bagaimana 

program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan di sekolah. Peneliti membawa surat 

penelitian dari kampus IAIN Ponorogo dan diberikan langsung kepada kepala sekolah 
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SMA PSM kota Madiun. Kemudian kepala sekolah memberikan kesempatan kepada 

peneliti untuk mengumpulkan data mengenai program puasa sunah Kamis satu bulan 

sekali yang dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun. Untuk mendukung proses 

pengumpulan data peneliti berusaha menjalin hubungan yang baik dengan pihak 

sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi yang menjadikan data-data 

yang diperoleh betul-betul valid. Peneliti mencoba beradaptasi dan terlibat secara 

langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh SMA PSM kota Madiun, terutama 

kegiatan puasa sunah Kamis yang dilaksanakan satu bulan sekali di akhir bulan di 

SMA PSM kota Madiun. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk 

mengetahui dimana tempat satu penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian 

sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di SMA PSM kota Madiun. 

Penelitian ini peneliti memilih lokasi di SMA PSM Madiun Jl. Panglima 

Sudirman 90 B. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunikan yang ada di SMA PSM 

kota Madiun yaitu program puasa sunah Kamis hanya dilaksanakan satu bulan sekali 

dan dilaksanakan di akhir bulan dan program ini belum ada di lembaga sekolah lain. 

Pihak lembaga yang terbuka dan ramah di saat peneliti memeberikan surat izin untuk 

mengadakan penelitian , SMA PSM Madiun merupakan sekolah yang berbasis pondok 

pesantren di karenakan sekolah ini adalah cabang dari yayasan Pesantren Sabilil 

Muttaqin Takeran.
55
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih 

memerlukan adanya suatu pengolahan. Dalam penelitian kualitatif, data yang 

dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi catatan lapangan, 

tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Menurut Nasution dalam penelitian 

kualitatif diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak yang dituangkan 

dalam bentuk laporan dan uraian, dikarenakan penelitian kualitatif tidak 

mengutamakan angka-angka dan statistik meskipun tidak menolak data 

kuantitatif.
56

  

Data yang di kumpulkan dari SMA PSM kota Madiun berupa data deskriptif, 

yaitu catatan di lapangan yang diambil peneliti dari kepala sekolah guru dan murid, 

dan dokumen yang diambil dari kepala Tata Usaha di SMA PSM kota Madiun. 

Dalam penelitian ini peneliti mengupulkan data deskriptif yang diambil dari SMA 

PSM kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.
57

 

Jenis-jenis data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, jenis-jenis data dan waktu 

pengumpulan data. Menurut sifatnya data kualitatif adalah data yang tidak 

berbentuk angka. Jenis-jenis data menurut sumbernya antara lain, data internal 

adalah data dari dalam suatu lembaga yang menggambarkan keadaan lembaga 

tersebut. Data internal yang diambil adalah data yang ada di SMA PSM kota 

Madiun yang diambil dengan cara dokumentasi. Jenis data menurut cara 

memperolehnya antara lain, data primer. Data primer adalah data yang 
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dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu lembaga secara langsung dari 

objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Peneliti 

mengumpulkan data sendiri dengan cara wawancara dan observasi di SMA PSM 

kota Madiun.
58

 

Jenis data yang diambil adalah menurut sumbernya yaitu mengambil data 

yang valid, karena peneliti mengambil data dari SMA PSM kota Madiun, dan data 

itu diperoleh dengan cara data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk 

memperoleh informasi. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (tabel, catatan), foto, film, rekaman, sehingga dapat memperkaya 

data primer peneliti yang sudah diambil di SMA PSM kota Madiun.
59

 

2. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualiatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
60

 Untuk 

memperoleh hasil yang baik tentunya harus didukung oleh data yang akurat sesuai 

dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus selalu digali dari sumber-sumber 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
61

 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data.
62

 Data primer 

yang diambil langsung di SMA PSM kota Madiun sebagai  sumber  informasi  

yang  dicari. Sumber data primer dicatat peneliti melalui catatan tertulis dan 

melalui perekaman audio, dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data 
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peneliti mengutamakan melalui wawancara, dan pengamatan berperan sebagai 

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya. 

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara yang terstruktur 

dan pengamatan lapangan di SMA PSM kota Madiun dan  peneliti 

mewawancarai Kepala Sekolah SMA PSM kota Madiun yaitu bapak Anwar 

Santoso S.Pd, Waka Kurikulum ibu Patma Witareni, S.Pd, Guru PAI bapak 

Hanif, serta beberapa siswa SMA PSM Kota Madiun. 

b. Sumber data sekunder  

Penelitian ini sumber data meliputi tiga unsur: 

1) People (orang) sumber yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara, pada penelitian ini peneliti merekam kata-kata dan 

jawaban dari semua pihak seperti kepala sekolah Anwar Santoso, S.Pd, 

guru PAI bapak Hanif, guru kelas, waka kurikulum, dan siswa-siswi di 

SMA PSM kota Madiun.
63

 

2) Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

atau bergerak.
64

 Dalam hai ini sumber data place dibagi menjadi dua, yang 

dilihat dari sifatnya yaitu:  

a) Diam, data yang sifatnya diam antara lain diperoleh dari denah 

sekolahan, tatanan ruangan, dan bangunan sekolahan di SMA PSM kota 

Madiun. 

b) Bergerak, data yang sifatnya bergerak antara lain diperoleh dari 

kegiatan siswa dalam melaksanakan puasa sunah Kamis setiap satu 

bulan sekali yang dilaksanakan diakhir bulan. 

                                                           
63

 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta: 1998), 

174. 
64

 Ibid., 175 



 

 

3) Paper (kertas) yaitu gambar data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

huruf, angka gambar dan simbol lain, yang untuk memperolehnya 

diperlukan metode dokumentasi yang berasal dari kertas (buku, majalah, 

dokumen, arsip) yang dapat menunjang perolehan data yang dikumpulkan 

dari SMA PSM kota Madiun. 

 

E. Prosedur Pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Sebab, bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya 

secara baik, apabila dilakukan  interaksi dengan kepala sekolah, guru PAI, dan siswa 

melalui wawancara mendalam dan di observasi ketika program kegiatan puasa sunah  

Kamis di SMA PSM kota Madiun berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi 

data, diperlukan dokumentasi. Penjelasan prosedur pengumpulan data tersebut sebagai 

berikut:
65

 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.
66

 Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi 

berpartisipasi (participan observation), observasi yang secara terang-terangan dan 

tersamar (overt observation and covert observation), dan observasi tak terstruktur 

(unstructured observation).
67

  

Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian partisipan yaitu peneliti 

langsung terjun di SMA PSM kota Madiun untuk melihat dan mengikuti program 

puasa sunah Kamis yang dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun. Peneliti juga 
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menggunakan observasi terus terang dan tersamar, observasi yang dilaksanakan 

secara terus terang yaitu peneliti melakukan observasi dengan terbuka di SMA PSM 

kota Madiun dari pihak sekolah dan seluruh warga sekolah juga mengetahui bahwa 

peneliti melakukan kegiatan penelitian atau observasi pada keadaan atau situasi 

tertentu. Peneliti juga menggunakan observasi tersamar sebab dalam mengamati 

situasi tidak selalau terus terang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

situasi dan kondisi di lingkungan SMA PSM kota Madiun secara langsung. 

Observasi tersamar ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang 

gambaran umum lokasi penelitian serta kondisi sarana dan prasarana penunjang 

pendidikan sekolah. 

Observasi dalam penelitian ini, peneliti fokuskan pada penelitian penerapan 

program puasa sunah Kamis dan dampak dari program puasa sunah Kamis yang 

dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun dalam meningkatkan kecerdasan spritual 

siswa. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan peneliti, sebagai 

alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di 

SMA PSM kota Madiun.
68

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin diperoleh informasi dari seseorang yang ingin memperoleh informasi 

dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu.
69

 Wawancara dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, guru PAI, 

guru kelas, dan siswa. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi 
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mengenai penerapan program puasa sunah Kamis yang dilakasanakan di SMA PSM 

kota Madiun.  

  Teknik wawancara ada banyak macamnya antara lain:  

a. Wawancara terbuka, artinya bahwa dalam penelitian ini para subjeknya 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa 

maksud wawancara itu 

b. Wawancara terstruktur, artinya bahwa dalam penelitian ini, peneliti atau 

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan  yang 

akan diajukan. 

c. Wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara hanya memuat garis-garis besar 

yang akan ditanyakan dan hasil wawancara dengan jenis ini lebih cocok untuk 

penelitian kasus. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka dan wawancara tidak terstruktur, wawancara terbuka yaitu semua warga 

sekolah di SMA PSM kota Madiun mengetahui jika peneliti melakukan penelitian 

di sekolah mereka, dari kepala sekolah, staf guru, hingga siswa semua mengetahui 

kalau sekolah mereka sedang diteliti mengenai program yang ada di sekolah mereka 

yaitu program puasa sunah Kamis dan ketika peneliti mewawancarai mereka juga 

megetahu maksud dari wawancara yang diberikan oleh peneliti. Yang kedua 

peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti mengajukan 

berbagai pertanyaan secara mendalam sehingga data-data yang diperlukan 

terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstuktur 

untuk mengetahui hasil dari implementasi program wajib puasa sunah Kamis yang 

dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 



 

 

siswa. Hasil wawancara peneliti dari masing-masing narasumber tersebut ditulis 

dengan kode-kode dalam transkip wawancara dalam lampiran-lampiran skripsi. 

Hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang 

bersangkutan dalam penelitian, yaitu: 

a. Anwar Santoso, S.Pd selaku Kepala SMA PSM Madiun untuk memperoleh data 

mengenai latar belakang program wajib puasa sunah hari Kamis setiap sebulan 

sekali. 

b. Ustad Hanif selaku Guru PAI untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan 

program wajib puasa sunah hari Kamis setiap sebulan sekali. 

c. Siswa-siswa SMA PSM Madiun untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan 

program wajib puasa sunah hari Kamis setiap sebulan sekali. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, 

sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.“Rekaman” sebagai setiap tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan 

tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting.
70

 

Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen tentang 

sejarah berdirinya lembaga, letak geografis, visi dan misi, tujuan berdirinya 

lembaga serta dokumen penerapan program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan 

oleh pihak sekolahan di SMA PSM kota Madiun. 

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang profil 

madrasah. Meliputi: 

a. Visi, misi, dan tujuan lembaga SMA PSM kota Madiun 

b. Letak geografis SMA PSM kota Madiun 
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c. Sejarah berdirinya SMA PSM kota Madiun 

d. Struktur organisasi SMA PSM kota Madiun 

e. Kondisi guru dan karyawan SMA PSM kota Madiun 

f. Kondisi siswa SMA PSM kota Madiun 

g. Kondisi sarana dan prasarana SMA PSM kota Madiun 

h. Dokumentasi pelaksanaan program kegiatan puasa sunah Kamis 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh melalui beberapa prosedur, selajutnya dilakukan tahapan 

menyeleksi dan menyusun data tersebut. Agar data mempunyai arti makna maka data 

tersebut diolah dan dianalisis. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum masuk di SMA PSM 

kota Madiun, selama di sekolahan, dan setelah selesai di sekolahan. Teknik analisis 

data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif,
71

 mengikuti konsep Miles 

dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai 

tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data secara terstuktur dan sistematis dari SMA PSM kota 

Madiun yang dilakukan melalui observasi wawancara, dan dokumentasi. 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya mengenai 

program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dengan 

demikian data mengenai program puasa sunah Kamis yang telah direduksi akan 
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memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data mengenai 

program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun. 

Penyajian data ini adalah menguraikan data yang sudah digali dengan teks yang 

bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang sudah diteliti mengenai program puasa sunah Kamis dan bisa 

segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. 

Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi dengan program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan satu bulan sekali di 

SMA PSM kota Madiun. 

4. Conclusion Drawing (Kesimpulan Sementara) 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari 

objek penulisan/proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penggabungan 

informasi tentang program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai pada penyajian data. Melalui informasi 

yang sudah didapatkan di SMA PSM kota Madiun, peneliti dapat melihat objek 

penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil 

deskripsi dan gambaran di  program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun 

yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi 

lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan di awal. 

Langkah-langkah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman ditunjukkan pada gambar berikut ini: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6.1. Langkah-langkah analisis model interaktif Miles & Huberman 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menetapkan keabsahan (trustworthines) dapat diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan sejumlah kriteria tertentu. Ada empat 

kriteria yang ada, yaitu derajat kepercayaan (credebilty), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).
72

 Dari keempat uji 

keabsahan tersebut peneliti hanya mengambil uji credebilty. Uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan 

diskusi dengan teman sejawat. 

Berdasarkan paparan tersebut, agar data mengenai program puasa sunah Kamis 

di SMA PSM kota Madiun dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa adalah data 

yang sah, maka peneliti mengusahakan pengecekan keabsahan data sebagai berikut:  

1. Perpanjangan pengamatan 
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Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke SMA PSM kota 

Madiun, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan kepala sekolah, guru-guru 

dan siswa yang ditemui di sekolah. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport (hubungan), semakin 

akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak 

ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah 

terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi 

mengganggu perilaku yang dipelajari. 

Peneliti menggunakan teknik perpanjangan pengamatan ini karena ingin 

memperoleh banyak informasi tentang program puasa sunah Kamis yang 

dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun untuk mendeteksi apakah data yang sudah 

diperoleh sudah benar-benar valid. Selain itu, perpanjangan pengamatan ini 

membangun kepercayaan pembaca penelitian ini dan juga kepercayaan peneliti 

sendiri. 

2. Ketekunan/keajegan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam penelitian program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun dan 

memusatkan persoalan ini dalam hal meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

Peneliti melakukan kegiatan ini dengan pelaksanaan observasi secara cermat, 

wawancara secara intensif, dan melibatkan diri dalam kegiatan yang mengharuskan 

peneliti terlibat ketika ingin memperoleh data yang benar-benar valid sehingga 

dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya subjek berbohong, 

menipu atau berpura-pura. 

3. Triangulasi  



 

 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.
73

 Triangulasi adalah teknik paling umum yang 

digunakan untuk menguji keabsahan data kualitatif. Menurut Moleong, triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan atau sebagai pembanding 

keabsahan data.
74

 Dengan triangulasi ini, peneliti mampu menarik kesimpulan tidak 

hanya dari satu cara pandang, sehingga kebenaran data lebih bisa diterima. 

Peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber 

dan teknik pengumpulan data. Sedangkan untuk triangulasi waktu peneliti tidak 

menggunakan. Dalam praktinya peneliti menjelaskan antara lain: 

1) Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal-hal yang berkaitan 

mengenai program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun melalui 

sumber yang berbeda-beda. Dalam hal ini sumber datanya adalah kepala 

sekolah, guru PAI, guru kelas, kepala bidang Tata Usaha, Waka Kurikulum, 

serta beberapa siswa SMA PSM kota Madiun. 

2) Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti mencari data 

yang sama dengan menggunakan teknik wawancara, obeservasi, dan 

dokumentasi. 

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil semantara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
75

 Usaha ini 

juga bisa dikatakan sebagai cara untuk mengecek persamaan dan perbedaan 
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pandangan antara peneliti dengan rekan melalui diskusi dan tanya jawab agar 

obyektifitas peneliti dalam menghadapi data bisa diperkuat. 

Pemeriksaan sejawat yang dimaksudkan disini adalah mendiskusikan proses 

dan hasil peneitian dengan dosen pembimbing dan teman mahasiswa yang sudah 

mengadakan penelitian kualitatif dan dengan orang yang berpengalaman 

mengadakan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti 

mendapatkan saran dan masukan. 

  

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Pada penelitian ini ada tiga tahap dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian tersebut antara lain:  

1. Tahap persiapan, meliputi:
76

 

a. Observasi pendahuluan atau orientasi untuk mendapatkan informasi awal atau 

gambaran umum tentang program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota 

Madiun. 

b. Mengurus surat izin penelitian dari Dekan Fakultas IAIN Ponorogo sebagai 

persyaratan penelitian. 

c. Membuat rancangan penelitian. 

d. Menyusun pedoman penelitian yang meliputi, pedoman observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

e. Mempersiapkan alat penelitian sebagai penunjang seperti alat perekam, kamera, 

buku cacatan, dan sebagainya. 

2. Tahap pelaksanaan  
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Tahap ini merupakan tahap inti penelitian. Pada tahap pelaksanaan ini peneliti 

mencari data yang diperlukan. Tahap pelaksanaan ini meliputi: 

a. Peneliti mengadakan observasi tentang keadaan di SMA PSM kota Madiun dan 

mencari dokumen resmi yang akan digunakan dalam penelitian guna 

memperoleh data yang dibutuhkan. 

b. Peneliti melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, guru, waka kurikulum, 

siswa dan seluruh orang yang dianggap perlu informasinya dalam memperoleh 

kelengkapan dalam penelitiannya. 

c. Peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data hasil penelitian agar dapat 

diketahui hal-hal yang masih belum terungkap. 

d. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan guna melengkapi data yang masih 

kurang hingga memenuhi target dan lebih valid data yang diperoleh. 

3. Tahap analisis data 

Tahap ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan. 

Dalam tahap ini penulis menyusun hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk 

selanjutnya penulis segera melakukan analisa data yang diperoleh dari SMA PSM 

kota Madiun dengan cara mengatur, mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam 

unit-unit, memelih mana yang penting dan membuat kesimpulan.  

4. Tahap penulisan hasil laporan 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan tahapan 

kegiatan dan unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan hasil penelitian 

merupakan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini, peneliti tetap 

berpegang teguh pada etika penelitian, sehingga membuat laporan apa adanya, 

objektif, walaupun dalam banyak hal akan mengalami kesulitan.
77

 

                                                           
77

 Ibid., 215-216. 



 

 

 

  



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

Bab ini membahas tentang data umum dan data khusus. Data umum berisi 

diskripsi singkat profil sekolahan SMA PSM kota Madiun. Sedangkan data khusus 

berisi tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara 

mendalam, observasi, dan juga dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan 

masalah. Maka dapat dipaparkan hasil penelitian ini dalam bentuk deskripsi data 

berikut: 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdinya SMA PSM kota Madiun 

SMA PSM kota Madiun diresmikan pada tanggal 03 April 1958 merupakan 

integrasi dan alih fungsi yaitu dulunya SMK PSM kota Madiun dan sekarang 

menjadi SMA PSM kota Madiun. Adapun ketua Yayasan Pendidikan Islam PSM 

Kota Madiun adalah Bapak H. Abdul Muin, SE. Pada awalnya SMA PSM Madiun 

ini bernama Sekolah Menengah Kejuruan PSM Madiun dan siswa-siswinya masuk 

sore.  Hal ini seiring berjalannya waktu dari pihak pengurus Yayasan PSM Madiun 

menimbang dan membuat kesepakatan untuk mengubah SMK PSM kota Madiun 

menjadi SMA PSM kota Madiun dikarenakan untuk mengembangkan dan 

memperluas jaringan PSM di Madiun.
78

 

Pada tahun 2010 diganti menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA). SMA PSM 

Madiun berstatus terdaftar di kanwil Diknas Jawa Timur dengan Nomor: 876/ 
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1042.1/ T4.80 pada tanggal 08 Februari 2010. Dan nomor statistik sekolahnya 

302056202002.   

Pendiri dari SMA PSM kota Madiun adalah Bapak Suyatno, M. Ismadi, H. 

Hadi Purnomo, H. Romdoni. SMA PSM kota Madiun merupakan lembaga 

pendidikan yang didirikan cabang dari PSM Takeran. 

SMA PSM kota Madiun berusaha mengembangkan SMA PSM kota Madiun 

dengan membangun kelas-kelas dan memperbaiki kelas-kelas yang sekiranya sudah 

ada yang rusak. Dan di SMA PSM kota Madiun mengembangkan kegiatan 

pembelajaran dengan mengadakan les-les yang dilakasanakan ketika pembelajaran 

sudah selesai.
79

 

 

2. Letak Geografis SMA PSM Kota Madiun 

SMA PSM MADIUN merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada 

di Jl. Panglima Sudirman 90 B Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota 

Madiun, Provinsi Jawa Timur. Terletak di kawasan pusat Kota Madiun di timur nya 

pasar besar kota Madiun.  Adapun batas-batasnya adalah : 

a. Sebelah utara berdekatan toko elektronik Handphone Jatimsell, BANK BNI dan 

rumah sakit Dr. Soedono Madiun. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Taman. 

c. Sebelah barat berdekatan dengan Pasar Besar Madiun. 

d. Sebelah timur berdekatan dengan BANK BCA. 

Dilihat dari letak geografisnya SMA PSM Madiun berada di wilayah yang 

sangat strategis, karena sekolah tersebut berada di pusat kota yang di kelilingi 

dengan fasilitas-fasilitas umum antara lain pasar besar madiun, pusat elektronik 
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Jatimsell, rumah sakit dll. Sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Meskipun 

lokasinya berdekatan dengan fasilitas umum, hal itu tidak berpengaruh terhadap 

suasana belajar di sekolah tersebut 

 

3. Visi dan Misi SMA PSM Kota Madiun 

a. Visi SMA PSM Kota Madiun 

“Terwujudnya lulusan yang berilmu dan beriman, cerdas dan terampil siap 

dan mampu menghadapi dinamika kehidupan”
80

 

Indikator Visi 

1) Meningkatnya prestasi di bidang akademik. 

2) Meningkatnya prestasi di bidang non akademik. 

3) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan siswa. 

4) Meningkatnya kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. 

5) Terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

6) Bertingkah laku sopan-santun dan menghargai orang lain. 

7) Menghasilkan lulusan yang berkompetensi unggul dan siap berkompetisi 

masuk jenjang perguruan tinggi. 

b. Misi SMA PSM Kota Madiun 

Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan misi yang menjadi komitmen 

warga sekolah. Misi SMA PSM kota Madiun adalah: 

1) Menyelenggarakan KBM dan bimbingan akademik yang efektif. 

2) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan di bidang non akademik lewat 

kegiatan ekstrakurikuler, olahraga dan seni. 
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3) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri keagamaan yaitu Iqro’dan 

Fiqih. 

4) Mengadakan kegiatan pembinaan dan penegakan tata tertib sekolah secara 

rutin. 

5) Memberikan pelatihan teknik penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

6) Mengembangkan kegiatan pembiasaan diri berupa program wajib puasa 

sunah Kamis, pelafalan asmaul husna, sholat dhuha, dan sholat dhuhur 

berjamaah setiap hari. 

7) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam hal penelusuran 

bakat dan minat siswa serta strategi pencapaiannya. 

8) Mengoptimalkan pengalaman ajaran beragama dan nilai-nilai keagamaan. 

 

4. Struktur Organisasi SMA PSM Kota Madiun 

a. Kepala Sekolah   : Anwar Santoso, S.Pd 

b. Waka Kesiswaan  : Drs. Totok Basuki Racmat 

c. Waka Kurikulum  : Patma Witareni, S.Pd 

d. Waka Sarpras   : Kun Handiniwati, S.Pd 

e. Operator Sekolah  : Choirul Ichwan, S.Pd 

f. Kepala TU   : Any Choiriyah 

g. Kepala Perpustakaan  : Choirul Ichwan, S.Pd
81

 

h. Guru Pengajar 

 

5. Kondisi Guru SMA PSM Kota Madiun 
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Jumlah pendidik yang berstatus Pegawai Negeri ada 5 orang sedangkan guru 

tidak tetapnya ada 7 orang.
82

 

 

6. Kondisi Murid SMA PSM Kota Madiun 

Kondisi Murid SMA PSM Madiun. Jumlah murid SMA PSM Madiun tahun 

pelajaran 2017/2018 ada 24 siswa yang terdiri dari:
83

 

Kelas X  : 7 siswa 

Kelas XI  : 11 siswa 

Kelas XII  : 6 siswa 

 

7. Sarana dan Prasarana SMA PSM Kota Madiun 

a. Manajemen 

1) Memiliki dokumen analisis kebutuhan sarana prasarana 

2) Memiliki rencana pemenuhan sarana dan prasarana 

b. Bangunan  

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yaitu 

sebagai berikut: ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, laboratoriom 

komputer, ruang tamu, KM/WC, tempat olah raga, UKS, dan tempat ibadah. 

c. Infrastuktur 

Infrastruktur dengan indikator yang meliputi: jalan, listrik, daya 

penerangan, telepon, pembuangan air hujan dan air kotor.
84

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 
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1. Latar Belakang Pelaksanaan Program Kegiatan Puasa Sunah Kamis yang 

dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun 

SMA PSM kota Madiun adalah sekolah yang mengembangkan pendidikan 

Umum. SMA merupakan sekolah tingkat lanjutan dari SMP. Berangkat dari label 

yayasan SMA PSM kota Madiun juga menerapkan pembelajaran. Pembelajaran 

keislaman tersebut diimplementasikan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar 

guna mencapai tujuan belajar. Selain proses belajar mengajar, juga dikembangkan 

dalam kegiata diluar jam belajar untuk meningkatkan kwalitas siswa-siswi. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekolah harus berdasarkan nilai-nilai 

keagamaan islam.  

Kegiatan-kegiatan yang diterapkan di sekolah selanjutnya akan menjadi 

budaya sekolah. Hal ini dirasa budaya yang dilaksanakan disekolah dapat dijadikan 

sebagai sarana pengembangan karakter dan perilaku siswa yang memiliki nilai-nilai 

keislaman. 

Pendidikan karakter yang dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun bukan 

semata-mata soal pengetahuan belaka, namun terlebih soal kepribadian dan perilaku 

siswa-siswi sehari-hari. Pengembangan karakter merupakan tugas bersama antara 

orang tua, sekolah, dan masyarakat atau lingkungan sekitar. Pendidikan karakter 

tidak cukup hanya lewat ceramah dan nasihat saja tetapi harus dengan teladan yang 

konkret. 

Pada zaman seperti ini banyak di kalangan siswa khusunya SMA/SMK 

diberitakan di media sosial siswa atau siswi banyak kasus kenakalan remaja 

diantaranya tawuran antar geng motor, minum-minuman keras, pelecehan seksual 

dan lain-lainnya.  



 

 

Mengurangi dampak negatif dikalangan siswa atau siswi di kota Madiun. 

Maka lembaga sekolah menengah atas (SMA) PSM Madiun berkoordinasi bersama 

komite mengusulkan untuk membuat sebuah program di mana program tersebut 

bisa bermanfaat khususnya untuk siswa dan siswi SMA kota PSM Madiun. Hal ini 

sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Anwar selaku Kepala Sekolah, 

sebagai berikut: 

 “Dalam era modern seperti ini banyak anak yang mengisi waktu 

luangnya di rumah hanya bermain dan keluyuran tanpa ada manfaatnya 

dan menurut keterangan dari salah satu wali murid dari siswa laki-laki 

bahwa anaknya di rumah sering keluar malam. Oleh karena itu, SMA 

PSM Madiun membuat sebuah program yang bertujuan di dalamnya 

ada nilai kegiatan ibadah dan tambahan pembelajaran. Setelah diadakan 

rapat oleh bapak ibu guru beserta komite maka diputuskan bahwa 

diadakan program wajib puasa sunah Kamis setiap satu bulan sekali 

minggu terakhir.”
85

 

 

Setelah diadakan rapat bersama dewan guru dan komite maka disepakatilah 

sebuah program wajib puasa sunah Kamis yang bertujuan untuk membentuk 

karakter siswa dan siswi yang berakhlakul karimah.  

Pada awalnya program ini kurang disetujui oleh sebagian wali murid 

dikarenakan ketika program puasa berlangsung ada kegiatan lain yang diadakan 

disekolahan seperti yang disampaiakan oleh Bapak Hanif selaku Guru PAI, yaitu: 

 “Dalam melaksanakan program wajib puasa sunah hari Kamis 

dilaksanakan setiap hari Kamis minggu terakhir setiap bulan. Untuk 

kegiatan acara dalam mengisi praktek ibadah puasa sunah Kamis. Untuk 

kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan seperti biasa sampai terakhir. 

Dilanjutkan kegiatan untuk menunggu waktu berbuka siswa-siswi tidak 

diperkenankan pulang. Dalam waktu menunggu acara berbuka setelah 

sholat asyar dilaksanakan kegiatan penanaman akhlak dengan acara 

tadarus al-Qur’an dan menghafal al-Qur’an. Kemudian siswa-siswi 

kelas 3 di beri tambahan pelajaran untuk persiapan Ujian Nasional. 

Untuk konsumsi berbuka siswa-siswi diberi konsumsi dari sekolah 

setelah acara berbuka puasa selesai siswa-siswi sholat magrib 

berjamaah dan diperbolehkan pulang. Dan untuk masalah konsumsi dari 

pihak bapak ibu guru yang menyiapkan makanan karena anak anak 
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sudah diberlakukan untuk membayar setiap satu bulan sekali sebesar Rp 

10.000.”
86

 

 

Kegiatan yang masih sangat padat ketika menjalankan puasa dan juga ada 

kegiatan berbuka puasa bersama membuat anak-anak pulang setelah sholat magrib 

atau sholat isya’ banyak orang tua dari siswi perempuan yang masih kurang setuju 

dengan diadakannya program bulanan ini. Dikarenakan faktor rumah siswi yang 

jauh dari sekolah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Program wajib puasa sunah Kamis hanya dilaksanakan satu bulan 

sekali dikarenakan ada murid perempuan yang rumahnya jauh dan 

adanya kekhawatiran dari wali murid perempuan jika pulangnya malam. 

Maka pihak sekolah memberikan solusi jika program ini dilaksanakan 

maka anandanya yang siswa perempuan untuk diantar jemput.”
87

 

 

Kemudian pihak sekolah memberikan solusi dan penjelasan bahwa program 

wajib puasa sunah Kamis ini hanya dilakukan satu bulan sekali dan dilaksanakan 

setiap hari Kamis terakhir. Dan ketika dilaksanakan program ini wali murid diminta 

kerjasamanya untuk mengantar dan menjumput putrinya dikarenakan pulangnya 

habis magrib. 

Beliau juga menjelaskan setelah  program ini dijalankan antusias dari wali 

murid atau siswa-siswi sangat baik. Meskipun ada dari siswa atau siswi yang belum 

berpuasa karena belum terbiasa, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah: 

“Dengan diadakannya program wajib puasa sunah Kamis banyak 

tanggapan positif dari wali murid bahkan ada dari wali murid yang 

mengusulkan jika program tersebut jangan dilakukan sekali dalam satu 

bulan dan kalau perlu dari pihak sekolah ada program mabit (malam 

bina ilmu dan takwa).”
88

 

 

Setelah dari pihak guru PAI dan guru lainnya memberikan motifasi kepada 

siswa dan siswi akan penting dan manfaatnya puasa sunah. Seperti yang dijelaskan 

oleh Bapak Anwar terkait tujuan program puasa sunah Kamis ini dilaksanakan: 
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“Program puasa ini dilaksanakan yaitu untuk mencari keridhoan Allah 

dan meningkatkan Iman/Taqwa kepada Allah, membentuk pribadi yang 

berakhlakul karimah, berdisiplin dalam beribadah, menambah wawasan 

ilmu keagamaan dan pelajaran lainnya, mengisi kegiatan akhir bulan 

dengan kegiatan yang positif.”
89

 

 

Program puasa sunah ini dilaksanakan sudah ada bagian-bagian yang 

bertanggung jawab dalam pelakasanaanya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak 

Hanif: 

“Yang bertanggung jawab dalam program puasa sunah Kamis yaitu 

Guru PAI, dan sebagai koodinator ketika berlangsungnya program 

puasa sunah, dan guru-guru lain bertugas membantu berjalannya 

progam puasa sunah kamis.”
90

 

 

Pihak bapak ibu guru juga mengikuti kegiatan puasa sunah Kamis yang 

dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Kepala Sekolah bahwa semua staf guru mengikuti kegiatan puasa dan juga buka 

bersama: 

“Bapak ibu guru juga mengikuti program puasa sunah, muridnya saja 

puasa masak gurunya tidak, kan guru memberikan contoh kepada siswa-

siswinya. Maka dari itu program puasa ini berjalan dengan baik”
91

 

 

Bapak ibu guru mengikuti kegiatan puasa sunah Kamis dan juga buka 

bersama mampu menambahkan semangat siswa-siswi dalam menjalankan program 

puasa tersebut.  

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pihak 

sekolah sangat menginginkan siswa-siswi mereka mempunyai akhlak yang baik dan 

mempunyai kedisplinan dalam kehidupan mereka. Pihak sekolahan menerapkan 

program puasa sunah Kamis untuk membuat kegiatan belajar mengajar tidak 

monoton di dalam kelas akan tetapi juga diselingi dengan kegiatan keagamaan.  
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2. Dampak Program Puasa Sunah Kamis dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Siswa di SMA PSM kota Madiun 

Kecerdasan spiritual siswa untuk mengarahkan siswa dan siswi SMA PSM 

kota Madiun yang dimana sebagian besar siswa-siswinya masih awam dengan 

pendidikan agama. Para siswa diwajibkan mengikuti program puasa sunah Kamis 

yang dilaksanakan satu bulan sekali diakhir bulan, dalam menanamkan perilaku 

relegius pada siswa-siswi dengan mewajibkan mengikuti program puasa sunah 

Kamis, program tersebut juga cara guru dalam menanamkan kebiasaan berperilaku 

spiritual. Berikut wawancara dari guru mata pelajaran PAI Bapak Hanif: 

“Yaitu dengan menanamkan dan memperdalam materi yang 

berhubungan dengan kehidupan  misalkan sholat berjamaah dimasjid 

dan kemudian melaksanakan sholat sunah setelah sholat wajib, dan 

diwajibkan melaksanakan puasa sunah Kamis dikarenakan sunah 

menjadi program juga di SMA PSM kota Madiun”
92

 

 

Penanaman spiritual siswa dan juga untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa, dikarenakan faktor yang penting untuk mempengaruhi perkembangan dan 

kebiasaan para siswa dalam berbuat baik. Jika lingkungan yang berada disekitar 

siswa baik maka akan baik pula perilakunya begitu pula sebaliknya. Lingkungan 

yang sudah mengarah ke arah yang benar menjadi salah satu cara untuk 

memudahkan sekolah dalam mengarahkan siswa. 

Beberapa tujuan yang di inginkan sekolah SMA PSM kota Madiun, ada 

beberapa dampak yang terjadi pada peserta didik selama mengikuti program puasa 

sunah Kamis yang di laksanakan setiap satu bulan sekali di akhir bulan yang 

dilaksanakan di sekolah, untuk dampaknya sebagai berikut: 

a. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap jujur  
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Kejujuran merupakan nilai spiritual yang penting diterapkan, dalam 

lingkungan sekolah atau bahkan lingkungan masyarakat, kejujuran merupakan 

suatu sikap yang dapat mewujudkan terciptanya keterbukaan antar satu sama 

lain. Ketidak jujuran akan mengakibatkan kekecewaan bagi orang lain yang akan 

berdampak juga pada diri kita seperti tidak akan di percayai orang lain. Dalam 

mewujudkan kecerdasan spiritual pada nilai jujur perlu peranan dari pihak-pihak 

sekolah dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah tersebut agar perilaku jujur 

pada setiap siswa dapat tertanam dengan baik.
93

 

Pengamatan yang dilakukan peneliti di penelitian di SMA PSM kota 

Madiun program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan siswa 

pada sikap jujur. Kejujuran sangat di butuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Dan dalam sekolah kejujuran merupakan suatu sikap yang akan menjadi langkah 

awal untuk menuju suasana sekolah yang harmonis. Sikap jujur siswa juga akan 

menjadi pijakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dari sekolah. Sikap 

jujur para siswa di SMA PSM kota Madiun akan peneliti paparkan melalui 

wawancara dari guru mata pelajara PAI Bapak Hanif:  

“Untuk sikap jujurnya anak-anak itu memang sudah baik, karena 

mereka akan juga terpengaruh oleh lingkungan yang dimana sudah 

dibiasakan untuk berlaku jujur, untuk sikap jujurnya saya lihat selama 

ini mereka jujur, misalnya saya bertanya tentang PRnya yang tidak 

mengerjakan ya mereka ngaku”
94

 

 

Cara guru dalam menanyakan suatu tugas juga merupakan cara yang 

efektif untuk mengetahui tingkat kejujuran para siswa. Sikap jujur para siswa 

yang sudah terlaksana dengan baik akan membuat mereka belajar mengenai 

suatu kebenaran yang harus mereka katakan walaupun mereka akan 

mendapatkan hukuman. Sikap tersebut akan membuat siswa menjadi pribadi 
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yang dapat menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Ketika ada siswa yang 

tidak mengikuti program puasa sunah Kamis mereka juga mengakui, menurut 

Lutfi selaku siswa SMA PSM kota Madiun: 

“Ada teman saya yang tidak mengikuti puasa sunah Kamis. Ketika buka 

puasa bersama bapak ibu guru menanyai semua siswa apakah ada yang 

tadi tidak mengikuti puasa dan teman saya tadi jujur dalam menjawab 

pertanyaan dan kemudian besuk teman saya dipanggil dikantor guru."
95

 

 

Ketika peneliti menanyakan mengenai ketika berpuasa apakah cenderung 

untuk menghindari perbuatan yang mengarah ke dosa para siswa menjawab iya. 

Seperti yang disampaikan oleh wawancara dari siswa yang bernama Nanda: 

“Ketika kami melaksanakan program wajib puasa sunah Kamis kami 

semaksimal mungkin tidak ngerumpi dan rasan-rasan hehehe”
96

 

 

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan puasa menjadi suatu 

pengikat siswa agar mampu menahan gejolak jiwa yang akan membawanya 

kepada suatu perbuatan yang tidak terpuji. Saat berpuasa rasa dosa yang akan 

menimpa siswa ketika akan melakukan hal-hal yang tidak baik membuat siswa 

menjadi mampu mengontrol diri mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

mereka. Program puasa sunah Kamis yang di lakukan siswa akan menjadi suatu 

pijakan siswa agar siswa mampu mengendalikan diri mereka agar tidak 

terjerumus ke dalam sikap yang akan merugikan mereka sendiri maupun orang 

lain.  

Program puasa sunah Kamis menjadi suatu pengendali sikap siswa agar 

selalu berada pada jalur yang benar dan mampu menambahkan kecerdasasan 

spiritual mereka. Sikap jujur sangat penting dengan jujur maka siswa akan 

menjadi manusia yang amanah, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain 

dan akan memetik hasil dari sikap jujur tersebut, dan sebaliknya orang yang 
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tidak mempunyai sikap jujur akan di jauhi orang lain dan akan memetik kerugian 

atas apa yang di perbuatnya, dan apabila sikap itu sudah hilang dari diri 

seseorang maka akan hilang pula harga dirinya terhadap orang lain.  

Peneliti melakukan observasi langsung ke kelas yaitu pada mata pelajaran 

PAI. Peneliti melihat bagaimana antusias siswa dalam pembelajaran, ketika guru 

bertanya siswa antusias menjawab pertanyaan dari guru, adapun pertanyaaan 

mengenai tugas mereka ketika guru bertanya kepada siswa tentang siapa yang 

tidak mengerjakan tugas ada siswa yang angkat tangan, ini merupakan cara guru 

untuk melihat bagaimana tingkat kejujuran siswa di kelas. Ketika ada guru yang  

meminta bantuan siswa untuk memindahkan meja siswa terlihat antusias 

membantu gurunya tanpa mengaharapkan imbalan dari gurunya. Sikap jujur 

siswa dan siswi juga terlihat ketika peneliti berada di kantin sekolah, ibu kanti 

hanya melihat anak-anak mengambil makanan atau jajan kemudian membayar di 

ibu kantin. Siswa-siswi berkata jujur dan membayar jajan yang mereka ambil di 

kantin sesuai yang mereka ambil.
97

 

Wawancara dan observasi diatas menunjukkan puasa menjadi suatu 

pengikat siswa agar mampu menahan gejolak jiwa yang akan membawanya 

kepada suatu perbuatan yang tidak terpuji. Saat berpuasa rasa dosa yang akan 

menimpa siswa ketika akan melakukan hal-hal yang tidak baik membuat siswa 

menjadi mampu mengontrol diri mereka dalam melakukan aktivitas-aktivitas 

mereka.  

Sikap jujur sangatlah penting, dengan jujur maka siswa akan menjadi 

manusia yang amanah, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan akan 

memetik hasil dari sikap jujur tersebut. dan sebaliknya orang yang tidak 
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mempunyai sikap jujur akan di jauhi orang lain dan akan memetik kerugian atas 

apa yang di perbuatnya dan apabila sikap itu sudah hilang dari diri seseorang 

maka akan hilang pula harga dirinya terhadap orang lain. 

b. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap rendah hati  

Program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa merupakan merupakan cara yang tepat untuk mengarahkan siswa 

mengikuti kepada sunnah-sunnah yang akan bermanfaat untuk dirinya. Rutinitas 

program puasa sunah Kamis yang dilakukan siswa merupakan suatu kebiasaan 

yang baik yang akan mendidik siswa memahami bagaimana  cara  mensyukuri 

nikmat. 

Sikap rendah hati di sekolah merupakan sikap yang mencerminkan pribadi 

seorang muslim, bagi siswa dan para guru dan juga staf-staf sekolah untuk 

mewujudkan suasana sekolah yang nyaman sikap rendah hati perlu di lakukan 

bagi semua warga sekolah. Dengan demikian suasana yang di idam-idamkan 

akan terwujud, demi terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan 

dilingkungan sekolah.
98

 Dalam penelitian ini mengenai sikap sikap rendah hati 

siswa, guru PAI bapak Hanif menjelaskan:  

“Mengenai sikap rendah hatinya anak-anak atau tawaduk itu seperti 

yang  saya  lihat  mereka  memang  mengamalkan  sikap  redah  hati 

tersebut terlihat seperti kebiasaan mereka jika mereka kerja kelompok 

mereka juga mendengarkan pendapat yang lainnya.”
99

 

 

Sikap rendah hati siswa seperti yang telah di kemukakan oleh guru di 

sekolah tersebut dapat dilihat bahwa sikap rendah hati yang dimiliki oleh para 

siswa sudah baik, sikap rendah hati yang tidak memaksakan gagasan dan 

kehendak mereka sendiri membuat suasana kelas bahkan sekolah menjadi   
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situasi   yang   menyenangkan   dengan   adanya   rasa  kepedulian terhadap 

sesama, menghormati satu sama lain, tidak memaksakan kehendak sendiri dan 

lain-lain. 

Melihat sikap rendah hati siswa guru memakai beberapa cara seperti yang 

paparkan guru mata pelajaran PAI bapak Hanif: 

“Cara yang saya gunakan ya tadi bisasanya saya suruh mereka kerja 

kelompok, kan nanti tahu bagaimana sikap anak-anak itu, ya biasanya 

saya  juga  melihat  ketika  mereka  saat  olah  raga  ada  yang  jatuh 

biasanya mereka mengulurkan tangan mereka untuk membantu 

temannya”
100

 

 

 Cara yang digunakan guru untuk melihat sikap rendah hati siswa 

merupakan cara yang efektif, dengan mengetahui sikap rendah hati siswa guru 

akan mengetahui pula bagaimana tertanamnya perilaku spiritual siswa di SMA 

PSM kota Madiun. 

Untuk mengetahui sikap rendah hati siswa peneliti juga mewawancarai 

siswa mengenai sikap rendah hati siswa ketika ada teman yang kesulitan untuk 

mengerjakan tugas. Berikut pernyataan dari Sinta: 

“Kalau saya bisa bantu saya juga mau bantu, akan tetapi kalau tidak 

bisa ya bilang tidak bisa begitu”
101

 

 

Sikap tolong menolong ketika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam  

mengerjakan  tugasnya  merupakan  sikap  terpuji  siswa  yang  patut untuk  di  

lestarikan.  Sikap  siswa  yang  mencerminkan  pribadi  seorang muslim di 

lingkungan sekolah mencerminkan terwujudnya perilaku baik. Dengan 

keharmonisan yang ada di lingkungan sekolah maka akan menjadikan situasi 

belajar mengajar yang menyenangkan pula.  

Program puasa sunah Kamis dari hasil wawancara merupakan cara yang 

tepat untuk melakukan hal-hal yang baik, dengan adanya program  puasa sunnah 
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Kamis siswa  akan  meningkatkan  amalan-amalannya yang  akan  berdampak  

pada perilaku  spiritual  siswa saat  di sekolah atau dimanapun dia berada. 

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh siswa ketika puasa sunnah Kamis 

membuat sikap-sikap terpuji seperti rendah hati siswa akan semakin meningkat. 

Sikap rendah hati yang dapat meningkat dengan melaksanakan program puasa 

sunah Kamis akan terbentuk pribadi yang baik. 

Sikap rendah hati siswa juga terlihat ketika peneliti melakukan observasi 

yaitu, saat pelajaran olah raga tak sengaja seorang siswa melempar bola basket 

dan mengenai kepala temannya, siswa yang melempar bola kemudian mendekati 

temannya membantunya berdiri dan meminta maaf, hal ini menunjukkan sikap 

rendah hati siswa di SMA PSM kota Madiun. Suasana  sewaktu  istirahat  

mencerminkan  kepribadian  yang  baik seperti mereka saling menyapa satu sama 

lain, memberikan salam dan ketika bertemu dengan guru tak lupa mereka 

menyapa dan mencium tangan guru yang mereka temui.
102

 

Adanya program puasa sunnah Kamis  siswa  akan  meningkatkan  amalan-

amalannya, seperti ketika peneliti melakukan observasi di sekolah pada waktu 

sholat dhuhur siswa-siswi berbondong-bondong menuju masjid dan mereka 

melaksanakan sholat jamaah dhuhur di masjid, setelah melaksanakan sholat 

jamaah dhuhur ada sebagian siswa dan siswi melaksanakan sholat sunah bakda 

dhuhur. Perilaku yang  akan  dilaksanakan siswa-siswi ketika melaksanakan 

program puasa sunah Kamis mampu meningkatkan perilaku pada perilaku  

spiritualitas  siswa saat  di  sekolah dan diharapkan dimanapun dia berada mampu 

berbuat seperti itu.
103
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c. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap disiplin  

Program kegiatan yang di lakukan di sekolah dalam mewujudkan perilaku 

spiritual di sekolah merupakan kegiatan yang akan mengarahkan siswa  ke  jalan  

yang  benar. Untuk  membuat  kegiatan  tersebut  perlu dukungan dari para siswa, 

guru dan pihak-pihak yang terkait di sekolah. Disiplin dalam melaksanakan 

program puasa sunah Kamis tersebut merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual bagi siswa.  

Disiplin berawal dari kesadaran seseorang. Di lingkungan sekolah perilaku  

disiplin  harus  di  tanamkan  dengan  baik  agar  tercipta  suasana disekolah yang 

sesuai dengan harapan. Penanaman perilaku disiplin disekolah tidak lepas dari 

bagaimana cara guru dalam menanamkan sikap disiplin tersebut seperti 

memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan, jika belum tumbuh 

dapat dilakukan dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan 

mengantarkan siswa pada sikap kedisiplinan.  

Sikap disiplin merupakan titik awal dari terwujudnya visi, misi dan tujuan 

dari sekolah tersebut. Dalam menanamkan perilaku disiplin siswa memerlukan 

peranan guru secara aktif dalam membimbing, mengarahkan dan memberi 

mereka contoh dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada. Berbagai cara 

dilakukan untuk dapat menanamkan perilaku disiplin siswa yaitu dengan 

memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan. 

Menanamkan sikap disiplin para siswa menggunakan hukuman sebagai 

salah satu cara dalam menanamkan sikap disiplin siswa menjadi cara  yang 

efektif, dengan adanya hukuman perilaku disiplin siswa akan menjadi lebih 



 

 

menaati peraturan yang ada. Hukuman yang diberikan kepada siswa-siswi sudah 

disepakati bersama seperti yang disampaikan bapak Hanif:  

“Ketika diadakannya rapat komite sudah disepakati jika ada siswa-siswi 

SMA PSM kota Madiun yang tidak mengikuti kegiatan program puasa 

sunah Kamis maka sanksi yang pertama yaitu menulis surat keterangan 

dan meminta tanda tangan orang tua dan sanksi yang kedua menulis 

ayat dalam al-Qur’an.”
104

 

 

Guru juga harus menjadi contoh atau pandangan siswa. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah: 

“Ketika program puasa sunah Kamis berjalan bapak ibu guru juga 

masih mengajar mata pelajarn di dalam kelas, dan bapak-ibu guru juga 

menjalan puasa sunah Kamis tanpa terkecuali”
105

 

 

Perilaku disiplin siswa di SMA PSM kota Madiun juga terlihat  saat 

wawancara,  dengan  keadaan  lingkungan  yang baik  perilaku yang ada pada 

siswa juga akan mengarah kepada yang baik. Berikut wawancara siswa 

mengenai perilaku disiplin siswa dari siswa Anton:  

“Kalau kita terlambat masuk kelas kita juga dihukum membaca surat-

surat pendek diluar kelas”
106

 

 

Pendapat Anton juga diperkuat oleh siswi lain yang bernama Ayu:  

“Ketika ada siswa atau siswi yang tidak menjalankan program puasa 

sunah Kamis tanpa ada keterangan yang benar, kalau perempuan pas 

datang bulan tidak mendapatkan sanksi akan tetapi jika laki-laki tidak 

mengikuti program puasa sunah Kamis akan mendapatkan sanksi yaitu 

pertama menulis surat keterangan dan meminta tanda tangan orang tua 

dan sanksi yang kedua menulis ayat dalam al-Qur’an.”
107

 

 

Program puasa sunnah Kamis dalam meningkatkan sikap disiplin siswa 

dari wawancara tersebut menjadi salah satu alasan bagi siswa untuk melakukan 

sikap disiplin, adanya hukuman bagi siapa yang melanggar aturan yang ada 

merupakan alasan bagi siswa juga untuk tidak melakukan pelanggaran.  
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Perilaku disiplin siswa juga terlihat ketika mereka melaksanakan peraturan 

yang ada di sekolah seperti melakukan sholat berjamaah dan lain- lain. Ketika 

peneliti melakukan observasi. Jam 10.10  bel  masuk  berbunyi,  siswa  langsung  

masuk  ke  kelas masing-masing para guru yang bertugas mengajarpun pergi ke 

kelas masing-masing. Ketika jam 12.10 bel sekolah berbunyi merupakan tanda 

pelajaran sudah selesai, kemudian siswa pergi ke masjid untuk melaksanakan 

sholat dhuhur berjamaah di masjid depan sekolah, setelah melaksanakan sholat 

dhuhur berjamaah siswa masuk lagi untuk memulai pelajaran lagi.
108

 

Dari kepala sekolah ketika peneliti mewawancarai bagaimana sikap 

disiplin siswa-siswi ketika mengikuti program puasa sunah Kamis beliau 

memaparkan sebagai berikut: 

“Ketika program puasa sunah Kamis berjalan siswa-siswi kami masih 

mengikuti pelajaran dari pagi sampai siang hari waktu pulang 

sekolah. Kemudian tepat jam 14.00 siang bel berbunyi pulang 

kemudian dilanjutkan untuk kelas 3 pemantapan materi UN oleh guru 

kelas dan untuk kelas 1 dan 2 istirahat. Kemudian setelah sholat ashar 

berjamaah ada kegiatan lagi yang dilaksanakan di masjid yaitu 

penanaman karakter dan tadarus al Qur’an sambil menunggu adzan 

magrib. Kemudian setelah adzan magrib dilanjutkan dengan acara 

buka bersama dan siswa-siswi baru boleh pulang. Seperti itu mereka 

disiplin mengikuti kegiatan di sekolahan”
109

 

 

Lingkungan yang tepat, perilaku siswa pada sikap disiplin juga 

mempengaruhi terbentuknya kecerdasan spiritul siswa. Puasa menjadi salah satu 

alasan  bagi siswa untuk melakukan perbuatan yang  baik  seperti  mematuhi  

aturan-aturan  yang  ada,  dengan  itu  puasa mereka tidak akan terganggu oleh 

hukuman yang di berikan kepada mereka karena telah melanggar peraturan yang 

ada, dan juga ketika siswa melaksanakan  ibadah  puasa sunnah Kamis dengan 

sikap disiplin mereka seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh 

sekolah.  
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d. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap sabar  

Program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa merupakan merupakan cara yang tepat untuk mengarahkan siswa agar 

mempunyai sikap sabar yang lebih. Sikap sabar merupakan perilaku yang sangat 

dibutuhkan dilingkungan sekolah dengan adanya sikap sabar siswa-siswi mampu 

mengendalikan keinginan mereka. Dengan adanya sikap sabar semua warga 

sekolah mampu menerima kondisi yang ada disekolah, mampu menerima 

dengan ikhlas apapun ujian yang Allah Swt berikan dan selalu berprasangka baik 

terhadap semua masalah, dapat menahan diri dan emosi atas perilaku negatif, 

dapat mengantur emosi dengan cara berusaha menekan egonya. 

Sikap sabar merupakan titik awal dari terwujudnya kedamaian di sekolah. 

Sehingga siswa diharapkan mempunyai sikap sabar disetiap siswa. Perilaku 

sabar siswa di SMA PSM kota Madiun juga terlihat saat wawancara,  dengan  

keadaan  lingkungan  yang baik  perilaku yang ada pada siswa juga akan 

mengarah kepada yang baik. Berikut wawancara siswa mengenai perilaku sabar 

siswa dari siswi Rani:  

“Ketika kami melaksanakan puasa sunah Kamis, kami sabar menunggu 

waktu berbuka. Kami menunggu waktu berbuka dengan membaca al-

Qur’an dan ada juga teman saya yang menghafal al-Qur’an.”
110

 

 

Argumen tersebut juga diperkuat oleh bapak Hanif selaku Guru PAI SMA 

PSM kota Madiun: 

“Saat puasa berlangsung saya bertanya kepada anak-anak apakah kalian 

lapar mereka menjawab iyah pak, tapi ada beberapa anak yang bilang 

harus sabar ya pak biar dapat pahala, seperti itu jawab mereka”
111
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Pemahaman siswa-siswi mengenai sabar, siswa-siswi sudah bisa menekan 

rasa ego mereka dan bersikap lebih dewasa. Pada saat peneliti melakukan 

observasi perilaku sabar dari siswa-siswi juga terlihat ketika acara berbuka puasa 

bersama, siswa-siswi mau mengantri dengan sabar dalam berbagai hal seperti 

mengambil ta’jil dan mengambil makanan saat buka puasa berlangsung, setelah 

berbuka puasa selesai siswa-siswi juga mau mengantri untuk mengambil air 

wudhu dan melaksanakan ibadah sholat magrib bersama-sama.
112

 

Dilaksanakannya progam puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun 

mampu menjadikan sikap mereka menjadi penyabar dan penyayang. Sehingga di 

sekolah terjalin keharmonisan dan ketentraman. Sedikitnya konflik yang terjadi 

diantara siswa membuat sekolah SMA PSM kota Madiun menjadikan program 

puasa sunah Kamis di SMA PSM tetap dijalankan. 

e. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap fleksibel  

Usaha guru untuk  membuat  siswa-siswi mereka mampu bersikap 

fleksibel kepada setiap orang, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa. Kemampuan untuk bersikap fleksibel dan 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru sudah diajarkan oleh bapak-ibu 

guru sejak siswa-siswi masuk pertama di SMA PSM kota Madiun. Dengan 

diadakannya masa orientasi siswa membuat para siswa-siswi mengenal satu 

sama lain sehingga mereka tidak bersikap canggung dengan teman yang 

mereka belum kenal, seperti yang dijelaskan oleh bapak kepala sekolah 

Bapak Anwar: 

“Cara kami sebagai guru SMA PSM kota Madiun dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk tidak takut atau 
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canggung dengan teman yang lain, seperti sekolah yang lain kami 

mengadakan MOS, dengan adanya MOS siswa-siswi bisa mengenal 

satu sama lainnya”
113

 

 

Seperti peneliti alami, saat pertama kali mengajukan penelitian bapak 

kepala sekolah mengenalkan peneliti dengan siswa-siswi sehingga peneliti 

bisa berkenalan langsung dengan siswa-siswi SMA PSM kota Madiun. Dan 

ketika peneliti memberika pertanyaan mereka mau menjawab semua 

pertanyaan yang di ajukan peneliti. Tak hanya itu sikap fleksibel juga ada di 

bapak ibu guru SMA PSM kota Madiun dengan terbuka disetiap sesi 

wawancara. Sehingga peneliti bisa berbaur dengan siswa-siswi dan juga 

bapak-ibu guru SMA PSM kota Madiun. 

Pada saat peneliti melakukan observasi langsung di sekolah SMA PSM 

kota Madiun banyak siswi perempuan yang menghampiri peneliti dan secara 

terbuka mengajak berbicara peneliti.
114

 Dengan sikap yang ditampakkan 

siswa-siswi tersebut sikap fleksibel yang ada di diri mereka sangatlah tinggi 

sehingga peneliti merasa nyaman ketika melakukan penelitian.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Bab ini  analisis data tentang latar belakang pelaksanaan progam kegiatan puasa 

sunah Kamis dan dampak dari pelaksanaan program puasa sunah yang dilaksanakan di 

SMA PSM kota Madiun. 

 

A. Latar Belakang Pelaksanaan Program Kegiatan Puasa Sunah Kamis yang 

dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai latar 

belakang dilaksanakannya program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun 

program tersebut dibuat untuk menghindari perilaku negatif yang mungkin bisa terjadi 

pada siswa-siswi di SMA PSM kota Madiun. Sekarang ini muncul kecenderungan kuat 

bisa muncul perilaku negatif, melalui budaya yang menanggalkan dan menelanjangi 

nilai-nilai moral yang dikemas dengan model pembusukan nilai (value decay) yang 

menjebak dan menjerumuskan generasi bangsa menjadi korban budaya yang bercorak 

revolutif, hedonistik, serba instan, namun gagal menempatkan moral, etika dan agama 

dalam perubahan itu sebagai pondasinya. Akibatnya manusia terbelenggu ke dalam 

pandangan dunia revolutif, hedonistik, instan, dan serba materialistik. Keadaan 

demikian manusia semaikin membutuhkan spiritualisasi sebagai dasar untuk 

memberikan jawaban secara lebih komprehensif terhadap krisis kehidupan sekarang 

ini.
115

 

Fenomena nilai-nilai sosial harus direspon dengan cepat dan tepat oleh lembaga 

pendidikan, termasuk sekolah. Sekolah harus berpearan aktif dalam menumbuhkan 
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nilai-nilai sosial.
116

 Nilai-nilai keberagaman yang menghargai sesama di SMA PSM 

kota Madiun harus disisipkan dalam desain kurikulum dan implementasi dalam 

pembelajaran didalam kelas maupun di luar kelas. Hal tersebut bertujuan untuk 

mendidik siswa-siswi SMA PSM kota Madiun agar tidak hanya cerdas secara 

akademik, tetapi juga memiliki moral sosial dan menjadi pribadi toleran, inklusif, 

berteologi multikultural, serta menghargai perbedaan.  

Puasa itu adalah ibadah di dalam puasa itu juga banyak sekali nilai-nilai yang ada 

antara lain nilai sosial, dan spiritual. Dalam konteks pendidikan spritual, pemahaman 

terhadap ajaran Islam, tidak didekati dengan ritual dan formal belaka, namun lebih 

ditangkap dimensi semangatnya yang dapat berimplikasi pada perubahan sikap melalui 

proses internalisasi secara intens. Spritualisasi pendidikan melalui kecerdasan  spiritual  

(spritual intelligence), akan memberikan guide line kepada guru untuk mengajarkan 

arti pentingnya pendidikan spritualitas, di mana kecerdasan spritual seperti kejujuran, 

keadilan, kebajikan, kebersamaan, kesetiakawanan yang diobyektifikasikan ke dalam 

sistem pendidikan. Pada akhirnya, nilai-nilai spritual tersebut akan diobyektifikasikan 

dalam bentuk pendidikan moral dan karakter. Seperti halnya yang sudah ditetapkan di 

Undang-undang yaitu, Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menjadi pijakan dan 

landasan kuat untuk melaksanakan secara operasional pendidikan karakter 

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (2010), 

hal   tersebut bisa dicermati dalam Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
117

 

Memang secara teoritik bahwa sekarang ini di dalam kurikulum 2013 mengampu 

mengenai sikap. Dengan adanya KI,K2,K3 secara eksplisit itu untuk bagaimana anak 

itu mempunyai spiritual dalam kehidupannya. Karena saat ini telah terjadi yang 

namanya kehampaan terhadap kegiatan spiritual antara lain anak melakukan kegiatan 

yang tidak ada dasarnya dan juga mereka berbuat yang tak senonoh dan hampir tidak 

mempunyai nilai-nilai yang konkrit sebagai peganggan hidupnya. Dengan adanya hal 

ini, jika tidak ada langkah yang tepat dan usaha yang keras dari sekolah nilai-nilai 

spiritual itu menjadi kurang bagus daripada seluruh program dan sebenarnya sesuai 

dengan amanat kurikulum 2013 maka nanti yang tejadi seperti hal-hal yang tidak 

sesuai dengan atura-aturan yang ada disekolah. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMA PSM kota 

Madiun dengan diadakannya program puasa sunah Kamis diharapkan mampu 

memberikan motifasi kepada siswa dan siswi akan penting dan manfaatnya puasa 

sunah.  

Program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun tidak 

langsung berjalan dengan lancar, masih terdapat siswa yang tidak megikuti kegiatan 

puasa dan siswa ada yang membolos sekolah ketika program puasa tersebut 

dilaksanakan. Ada juga siswa yang merasa keberatan dengan adanya program puasa 

tersebut, karena ketika kegiatan puasa berlangsung masih ada kegiatan pembelajaran 

didalam kelas dan kegiatan pembelajaran masih berjalan dengan efektif. Dan siswa-

siswi yang mengikuti program puasa sunah Kamis masih ada yang lupa untuk niat 
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puasa, dan siswa-siswi masih banyak yang belum mengetahui hikmah-hikmah dari 

puasa sunah Kamis. 

Pertama kali program puasa sunah ini didiskusikan oleh pihak wali murid 

banyak wali murid dari siswi perempuan yang tidak menyetujui dengan diadakannya 

program puasa sunah tersebut dikarenakan program tersebut tidak hanya puasa akan 

tetapi juga dengan mengadakan buka puasa bersama yang dilaksanakan di masjid 

sekolahan. Tidak setujunya pihak wali murid dikarenakan kegiatan yang masih sangat 

padat ketika menjalankan puasa dan juga ada kegiatan berbuka puasa bersama 

membuat anak-anak pulang setelah sholat magrib atau sholat isya’ dan juga faktor 

jarak rumah dari siswi yang jauh dari sekolah.  

Kemudian pihak sekolah memberikan solusi dan penjelasan bahwa program 

wajib puasa sunah Kamis ini hanya dilakukan satu bulan sekali dan dilaksanakan 

setiap hari Kamis terakhir. Dan ketika dilaksanakan program ini wali murid diminta 

kerjasamanya untuk mengantar dan menjumput putrinya. Dari pihak sekolah juga 

menjelaskan bahwa program kegiatan puasa sunah dilaksanakan untuk memberikan 

siswa-siswi SMA PSM kota Madiun faham akan hikmah dari puasa sunah dan di 

harapkan dengan adanya program puasa sunah Kamis ini mampu meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa. 

Namun program puasa sunah ini yang diambil hanya hari Kamis saja padahal 

puasa sunah itu yang dianjurkan puasa sunah hari Senin dan Kamis, Sebagaimana 

yang terdapat dalam beberapa hadits yang membahas tentang puasa Senin Kamis, di 

antaranya adalah:
118

  “Amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku 

senang  diperlihatkan  amalku,  sedangkan  aku  sedang  berpuasa”. (HR. Tirmidzi). 

Dari dalil di tersebut maka jelaslah bahwa puasa sunah Senin dan Kamis adalah 
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ibadah sunnah yang sering dilaksanakan oleh Nabi. Tidak ada dalil yang melarang dan 

bertentangan dengan kesunnahan puasa Senin Kamis. 

Program puasa sunah yang dilaksanakan oleh pihak SMA PSM kota Madiun 

memang hanya diambil di hari Kamis saja, sebelum ditetapkannya keputusan itu 

memang dari pihak sekolahan sudah mengusulkan kepada wali murid bahwa program 

puasa sunah dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, akan tetapi banyak masukan 

dari wali murid bahwa program itu diambil di hari Kamis saja dikarenakan banyak 

siswi yang rumahnya jauh dari sekolah. Dan dari orang tua tidak tega untuk putri 

mereka pulang malam. Sehingga ditetapkannya hanya hari Kamis saja dan itu hanya di 

laksanakan satu bulan sekali pada akhir bulan melaksanakannya. 

Program puasa sunah Kamis yang dilaksanakan di SMA PSM kota Madiun 

sudah berjalan beberapa tahun, dan dengan diadakannya program puasa sunah Kamis 

ini diharapkan siswa-siswi juga melaksanakan puasa sunah diluar program wajib dari 

sekolah. Dengan diberikannya pemahaman kepada siswa-siswi SMA PSM kota 

Madiun mengenai hikmah dari puasa sunah dan manfaat yang terkandung dari puasa 

sunah diharapkan siswa-siswi melakakasanakan puasa sunah yang lain. 

Pilihan sekolah SMA PSM kota Madiun dalam mengambil keputusan untuk 

program puasa sunah Kamis  karena dianggap kegiatan belajar yang efektif untuk 

menumbuhkan kecerdasan spiritual terutama pada diri siswa-siswi di SMA PSM kota 

Madiun.  

Program puasa sunah Kamis ini adalah usaha spiritualisasi yang dilaksanakan di 

SMA PSM kota Madiun. Bahwa nampaknya program-program kegiatan keagamaan 

menjadi sangat relevan dalam kontek sekarang, sehingga kurikulum sekarang pun 

berusaha bagaimana membuat peserta didik mempunyai nilai-nilai spiritual, dalam 



 

 

kegiatan akademik maupun non akademik, dan juga ekstra kurikuler semua itu untuk 

mendukung spiritualitas siswa.  

 

B. Dampak Program Puasa Sunah Kamis dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual Siswa di SMA PSM kota Madiun 

Lingkungan yang berada disekitar siswa baik maka akan baik pula perilakunya 

begitu pula sebaliknya. Lingkungan yang sudah mengarah ke arah yang benar menjadi 

salah satu cara untuk memudahkan sekolah dalam mengarahkan siswa. 

Untuk membiasakan siswa-siswi SMA PSM kota Madiun dalam menjalankan 

program-program kegiatan yang ada di sekolah terutama program puasa sunah Kamis 

dapat direalisasikan dengan cara mewajibkan setiap siswa untuk mengikuti program 

tersebut hingga selesai. Hal ini dimaksudkan untuk membiasakan dan mendisiplinkan 

siswa-siswi dalam kewajibannya menjalankan peraturan yang sudah di tetapkan di 

sekolah dan juga untuk mengembangkan kecerdasan spiritual siswa-siswi. 

Tujuan diadakannya program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun 

agar siswa-siswi mampu menerapkan teori sekaligus praktek yang telah di berikan dan 

siswa menjadi terbiasa untuk menjalankan ibadah puasa sunah dalam kehidupan 

sehari-hari, hal ini sesuai dengan misi dari SMA PSM kota Madiun yaitu 

mengembangkan kegiatan pembiasaan diri berupa program wajib puasa sunah Kamis, 

pelafalan asmaul husna, sholat dhuha, dan sholat dhuhur berjamaah setiap hari. Jadi 

mengapa SMA PSM kota Madiun menjadikan program puasa sunah Kamis sebagai 

bagian dari program sekolah karena SMA PSM kota Madiun ingin menambahkan 

kecerdasan spiritual siswa yang bertujuan sebagai berikut: 

1. Anak mempunyai kemampuan bersikap fleksibel dan tanggap 

2. Anak yang kedisiplinan 



 

 

3. Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

4. Anak mampu bersikap jujur 

5. Anak yang mampu bersikap sabar, dermawan, kasih/sayang, cinta damai, 

sederhana, dan memiliki empati, rendah hati. 

Tujuan yang diinginkan sekolah SMA PSM kota Madiun, ada beberapa dampak 

yang terjadi pada siswa-siswi selama mengikuti program puasa sunah Kamis yang 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali yang di laksanakan di setiap akhir bulan. Setelah 

diadakannya penelitian di SMA PSM kota Madiun, peneliti  melihat bahwa dampak 

dari program puasa sunah Kamis yang ada dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa untuk dampaknya sebagai berikut: 

a. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap jujur  

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dampak program puasa sunah 

Kamis dalam meningatkan kecerdasan spiritual siswa di SMA PSM kota Madiun 

pada sikap jujur siswa menunjukkan bahwa dengan melaksanakan puasa sunnah 

Kamis perilaku jujur siswa di sekolah mengalami peningkatan. Karena ketika 

mereka melaksanakan puasa sunnah Kamis mereka akan lebih menjaga dirinya dari 

segala perbuatan yang akan mengurangi bahkan membatalkan puasa mereka. 

Sikap jujur yang dimiliki siswa dalam temuan penelitian meliputi sikap jujur 

dalam hati, sikap jujur dalam perkataan, sikap jujur dalam perbuatan. Kejujuran 

merupakan nilai religius yang penting diterapkan, dalam lingkungan sekolah atau 

bahkan lingkungan masyarakat kejujuran merupakan suatu sikap yang dapat 

mewujudkan terciptanya keterbukaan  antara satu  sama lain.  Ketidak  jujuran  

akan  mengakibatkan kekecewan bagi orang lain yang akan berdampak juga pada 

diri kita seperti tidak akan di percayai orang lain. Dalam mewujudkan kecerdasan 



 

 

spiritual pada nilai jujur perlu peranan dari pihak-pihak sekolah dan kebiasaan yang 

dilakukan di sekolah tersebut agar perilaku jujur pada setiap siswa dapat tertanam 

dengan baik.
119

  

Jujur dalam hati  menghiasi  hati  dengan  iman  kepada  Alloh, sehingga 

akan bersih dari hati yang kotor. Hati yang jujur akan tercermin dalam niat yang 

tulus dan ikhlas. Jujur dalam hati yang dimiliki siswa terlihat  ketika  mereka  

menolong teman  mereka, tanpa mengharapkan suatu imbalan atas perbuatan yang 

mereka lakukan, mereka melakukannya dengan ikhlas. Sikap jujur dalam hati para 

siswa di SMA PSM kota Madiun sudah tertanam dengan baik, lingkungan siswa 

juga mendukung terbentuknya sikap tersebut. Sikap jujur dalam hati yang dimiliki 

siswa  akan mencerminkan  pribadi seorang  muslim pada diri mereka. 

Jujur dalam perkataan berarti bahwa segala yang disampaikan, pertanyaan 

ketika guru menanyakan tugas kepada siswa tentang tugas yang di berikan guru, 

siswa dengan jujur menjawab apa yang ditanyakan oleh guru yaitu dengan 

mengatakan apa adanya. Dan juga ketika ditanya ada siswa yang tidak mengikuti 

puasa, siswa yang tidak berpuasa tersebut menjawab dengan jujur tidak puasa. 

Sikap jujur yang diajukan, dan jawaban yang diberikan, semata-mata adalah 

kebenaran. Orang yang jujur dalam perkataan akan dipercaya oleh siapa saja. Sikap 

jujur dalam perkataan di SMA PSM kota Madiun terlihat dalam perkatan siswa 

sudah terbilang bagus, dengan sikap jujur tersebut siswa akan belajar arti sebuah 

tanggung  jawab  dan  menerima  konsekuensi  dengan  apa  yang  mereka 

katakan dan mereka perbuat.  

Sikap  jujur  dalam  perbuatan  dan  pergaulan  yang  siswa  miliki terlihat 

saat mereka menolong teman mereka, membantu guru mereka tanpa mengharapkan 
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suatu imbalan atas  perbuatan yang mereka lakukan dan juga bersikap jujur dalam 

setiap kegiatan mereka. Sikap  jujur  yang  dimiliki  siswa di SMA PSM kota 

Madiun sudah tergolong baik. Jujur dalam perbuatan dan pergaulan yang dimiliki 

akan membuat mereka lebih di sukai dan di percayai orang lain maka sikap yang 

sesuai dengan pribadi seorang muslim akan terwujud.  

Program puasa sunah Kamis menjadi suatu pengendali sikap siswa agar selalu 

berada pada jalur yang benar dan mampu menambahkan kecerdasasan spiritual 

mereka. Sikap jujur siswa sudah nampak ketika mereka berada di sekolah mereka 

menjawab dengan jujur pertanyaan yang diberikan oleh guru mereka. Dan kejujuran 

yang di miliki siswa terlihat juga dari perbuatan mereka ketika mereka tidak di 

awasi oleh orang lain mereka masih bersikap jujur. 

b. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap rendah hati  

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dampak puasa sunnah  Kamis 

terhadap perilaku religius siswa pada aspek rendah hati bahwa dampak program 

puasa sunnah Kamis dapat meningkatkan sikap rendah hati siswa. Rendah hati 

atau tawaduk, Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam 

pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Lawan kata dari 

tawaduk adalah takabur . Sikap tawaduk disukai dalam dalam pergaulan sehingga 

menimbulkan rasa simpati pada pihak lain. Bagi pelakunya sendiri, sikap tawaduk 

tidak akan menurunkan bahkan mengangkat martabatnya. Sebaliknya, sikap 

takabur tidak disukai  dalam pergaulan. Orang takabur menginginkan agar dirinya 

dihormati orang lain. Harapan tersebut tidak akan tercapai, justru terjadi 

sebaliknya, yakni menghilangkan rasa simpati orang lain.
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Sikap rendah hati siswa terlihat ketika mereka membantu teman-temannya 

ketika temannya sedang dalam kesulitan, siswa juga terlihat ketika mereka 

menghargai pendapat temannya ketika sedang dalam melakukan diskusi, sikap 

rendah hati tersebut menjadi suatu awal terwujudnya upaya sekolahan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual  siswa. 

Rendah hati ternyata juga menjadi bagian sangat menonjol dari siswa 

setelah adanya program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota Madiun. 

Dalam upaya sekolahan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual  siswa di SMA 

PSM kota Madiun program puasa sunah Kamis termasuk salah satu cara yang 

ditempuh oleh pihak sekolah. Karena dengan adanya peraturan yang 

menganjurkan siswa untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Kamis 

setiap bulannya ini untuk melatih siswa menjadi rendah hati.  

Pembiasaan ini sangat penting dalam pendidikan agama islam karena 

dengan pembiasaan inilah diharapkan peserta didik senantiasa mengamalkan 

ajaran agamanya, baik secara individual maupun kelompok dalam kehidupannya 

sehari-hari. Melalui pembiasaan maka akan lahirlah kesadaran  dalam  setiap  

individu  peserta didik. Dengan hal tersebut maka moral peserta didik pun akan 

terbentuk. Kesadaran moral di sini akan terbentuk dengan sendirinya. Kesadaran 

moral sangatlah dibutuhkan karena moral yang baik dapat menghiasi kepribadian 

seseorang dengan tindakan-tindakan yang baik. Dan sebaliknya moral yang jelek 

akan membawa dan menodai kepribadian seseorang melalui tindakan-tindakan 

yang negative. Moralitas bukan hanya sekedar melengkapi keimanan, ketaqwaan, 

dan intelektualitas seseorang, melainkan justru terpadu dengan ketiga komponen 

tersebut. Jadi moralitas menempati posisi yang sangat penting dalam proses 

pendidikan dan menjaga hasil-hasilnya.  



 

 

Sikap rendah hati siswa terlihat saat menolong teman mereka yang sedang 

mendapat kesusahan, mereka mau membantu dengan senang hati dan ikhlas tidak 

membutuhkan imbalan dengan sikap rendah hati yang dimiliki setiap siswa ketika 

melaksanakan program puasa sunah Kamis di sekolah menjadi lebih berkembang 

dan menjadi lebih peka terhadap lingkungan. 

Perilaku yang  akan  dilaksanakan siswa-siswi ketika melaksanakan program puasa 

sunah Kamis  diharapkan mampu meningkatkan perilaku spiritualitas  siswa saat  

di  sekolah dan diharapkan dimanapun dia berada mampu berbuat seperti itu 

c. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap disiplin  

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dampak program puasa sunnah 

Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di SMA PSM kota Madiun 

pada aspek disiplin, ibadah puasa sunnah yang siswa miliki dapat meningkatkan 

perilaku disiplin siswa di sekolah.  

Disiplin diri yaitu apabila peraturan-peraturan  atau  ketentuan-ketentuan 

itu  hanya  berlaku  bagi  diri seseorang. Misalnya, Disiplin belajar, disiplin 

bekerja, dan disiplin beribadah. Sikap disiplin diri yang dimiliki siswa di SMA 

PSM kota Madiun saat mereka di sekolah ketika bel masuk mereka langsung 

bergegas ke kelas dan memulai pelajaran dan juga terlihat  antusias mereka ketika 

kegiatan keseharian seperti membaca asmaul husna, sholat dhuha berjamaah dan 

sholat dhuhur berjamaah, para siswa antusias mengikuti kegiatan tersebut. Sikap 

disiplin diri yang  ditunjukkan  siswa  pada  lingkungan sekolah akan berdampak 

sendiri bagi siswa dan sekolah, dengan sikap disiplin diri yang tinggi tujuan dari 

pendidikan akan terwujud, karena siswa sudah memahami akan pentingnya 

pendidikan bagi diri mereka.  



 

 

Sikap disiplin siswa akan lebih meningkat ketika mereka sedang 

melakukan program puasa sunnah Kamis, ketika puasa siswa akan cenderung 

menghindari dari melanggar aturan dari sekolah. Hal tersebut sesuai dengan 

wawancara kepada siswa ada yang mengatakan ketika mereka sedang berpuasa 

ketika melanggar aturan-aturan dari pihak sekolah akan mendapatkan hukuman, 

hukuman yang diberikan pihak sekolah tidaklah terlalu menyulitkan akan tetapi 

berkaitan dengan wali murid dikarenakan meminta tanda tangan kepada wali 

murid, sehingga siswa-siswi lebih menjaga sikap mereka. 

Hukuman untuk siswa ketika tidak mengikuti program puasa sunah Kamis 

menjadi sebuah sanksi untuk siswa. Hukuman juga akan menjadi langkah awal 

menerapkan sikap disiplin siswa di SMA PSM kota Madiun. Penerapan hukuman 

bagi siapa saja yang melanggar peraturan di SMA PSM kota Madiun merupakan 

suatu langkah yang bagus akan mengajari setiap siswa untuk melaksanakan apa 

yang harus ia laksanakan dan menjauhi apa yang memang dilarang di 

lingkungan sekolah.  

Disiplin berawal dari kesadaran seseorang. Di lingkungan sekolah perilaku 

disiplin harus di tanamkan dengan baik agar tercipta suasana disekolah yang 

sesuai dengan harapan. Penanaman perilaku disiplin disekolah tidak lepas dari 

bagaimana cara guru dalam menanamkan sikap disiplin tersebut seperti 

memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan, jika belum tumbuh 

dapat dilakukan dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan 

menghantarkan siswa pada sikap kedisiplinan. 

d. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap sabar 

Sikap sabar merupakan titik awal dari terwujudnya kedamaian di sekolah. 



 

 

Sikap sabar yang ada didalam diri siswa-siswi terwujud dengan adanya dukungan 

dari bapak ibu guru juga. Dengan adanya pemahan dari bapak ibu guru mengenai 

sikap jujur siswa-siswi bisa menerapkan dikehidupan sehari-hari. Saat siswa 

menjalankan puasa mereka sabar menunggu waktu berbuka puasa, mereka juga 

menunjukkan kegiatan puasa sunah Kamis adalah ajang untuk sabar dalam 

mengantri mengabil menu berbuka dan ketika mengambil air wudhu. Dengan 

sikap sabar yang siswa-siswi miliki tidaklah terjadi konflik ketika adanya 

kegiatan. 

e. Dampak program puasa sunah Kamis dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

siswa bersikap fleksibel 

Perilaku fleksibel yang terlihat dari siswa-siswi di SMA PSM kota 

Madiun, ketika saya berada si sekolah anak-anak tidak kaku ketika peneliti 

memberika pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Siswa-siswi mau menjawab 

semua pertanyaan yang diberikan kepada mereka mengenai program puasa sunah 

Kamis yang sudah berjalan di sekolah mereka.  Siswa-siswi tidak canggung dalam 

menjawab disetiap pertanyaan, mereka menjawab pertanyaan yang diberikan 

secara jujur dan terbuka, tidak ada kata malu yang ada di diri mereka, meskipun 

pertanyaan yang diberikan peneliti terkadang ada yang bersifat pribadi contohnya 

apakah ada siswa yang tidak mengikuti puasa mereka menjawab dengan apa 

adanya. 

 Siswa-siswi memiliki sikap toleransi yang tinggi ini bisa dilihat oleh 

peneliti ketika ada diskusi di dalam kelas. Sikap toleransi yang di tunjukkan siswa 

di nilai peneliti sebagai sikap yang sangat baik, dengan mereka mau bertoleransi 

dengan siapapun akan berdampak baik pada diri sendiri terutama, dan pada 

linkungan sekolah. Sehingga meminimalisir tingkat tawuran antar siswa. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari yang 

berisi kesimpulan dan saran. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program puasa sunah Kamis 

yang dilaksanakan setiap akhir bulan di SMA PSM kota Madiun dapat disimpulkan 

bahwa:  

Latar belakang berdirinya program puasa sunah kamis yang dilaksanakan oleh 

SMA PSM kota Madiun yaitu mengurangi perilaku negatif dikalangan siswa atau 

siswi di kota Madiun. Untuk alasan mengapa yang dijadikan program adalah puasa 

sunah Kamis dari pihak sekolahan dikarenakan sekolah ingin menanamkan karakter 

pada siswa-siswi, dan melatih siswa-siswi disiplin. Dengan mengadakan program 

kegiatan sunah Kamis diharapkan siswa-siswi SMA PSM kota Madiun mempunyai 

kecerdasan spiritual yang tinggi dimana kecerdasan spiritual bisa terwujud jika siswa-

siswi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Memiliki kesadaran diri yang tinggi self 

awarnes, memiliki kualitas hidup yang bersumber pada visi masa depan dan pedoman 

nilai-nilai kebenaran yang kokoh, memiliki kemampuan untuk menghindari hal-hal 

yang tidak penting, memiliki kemampuan untuk menemukuan tujuan tugas dan makna 

hidup, memiliki kemampuan untuk menolong atau berbuat baik kepada orang lain. 

Dalam konteks pendidikan spritual, pemahaman terhadap ajaran Islam, tidak didekati 

dengan ritual dan formal belaka, namun lebih ditangkap dimensi semangatnya yang 

dapat berimplikasi pada perubahan sikap melalui proses internalisasi secara intens.   



 

 

Pilihan sekolah SMA PSM kota Madiun dalam mengambil keputusan untuk 

program puasa sunah Kamis  karena dianggap kegiatan belajar yang efektif untuk 

menumbuhkan kecerdasan spiritual terutama pada diri siswa-siswi di SMA PSM kota 

Madiun.  

Dampak dari dilaksanakannya program puasa sunah Kamis di SMA PSM kota 

Madiun dalam meningkatkan kecerdasan spiritual terlihat dari beberapa sikap siswa, 

antara lain mereka bersikap jujur disetiap perbuatan mereka, bersikap rendah hati 

dalam membantu guru dan teman, lebih bersikap disiplin di kelas maupun di luar 

kelas, mampu bersikap sabar di saat menjalankan ibadah puasa sunah Kamis dan saat 

mereka menjalankan acara berbuka puasa, siswa juga mampu bersikap fleksibel pada 

setiap orang yang ada di sekitar mereka. 

 

B. Saran  

Seperti kata pepatah bahwa “hancurnya bangsa disebabkan karena rusaknya 

moral para pemuda” maka dari itu bagi pendidik untuk menanamkan karakter yang 

bersifat baik dalam artian menanamkan akhak terpuji pada siswa-siwi supaya menjadi 

generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, khususnya:  

1. Bagi Kepala Sekolah: agar meningkatkan lagi program-program yang sudah 

dilakasanakan di SMA PSM kota Madiun dan menanamkan akhlak kepada semua 

guru, staf sekolah dan juga siswa-siswi, sehingga visi dan misi sekolah bisa tercapai 

dengan maksimal. 

2. Bagi Guru: perlu ada usaha yang serius dan sungguh-sungguh dari pihak guru 

dalam meningkatkan kecerdasan spirtiual siswanya. Karena kecerdasan spiritual 

sangat mempengaruhi masa depan siswa, dan juga masa depan bangsa, sehingga 

guru harus memaksimalkan program puasa sunah di sekolah. 



 

 

3. Bagi Siswa-siswi: hendaknya selalu mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan 

sekolah, karena dengan begitu akan meningkatkan kecerdasan spiritual sehingga 

tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dengan diterapkan program 

puasa sunah disekolah, siswa akan bertambah keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT. 

4. Bagi peneliti berikutnya: dengan adanya skripsi ini diharapkan untuk peneliti 

berikutnya agar lebih mengembangkan lagi tentang program puasa sunah yang 

diterapkan disekolahan yang lainnya. 
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